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ONDERWERP
Overschrijding van de uiterste indieningstermijn jaarlijkse subsidies 2015 zoals
opgenomen in de Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013

ADVIES

1.

2.
3.

Besluiten om de hardheidsclausule aftikel 6, lid 2 van de Algemene
Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 toe te passen en de aanvragen
van de in de toelichting vermelde organisaties ontvankelijk te verklaren en de
jaarlijkse subsidies 2015 te verlenen of vast te stellen conform de bijgevoegde concept
beschikkingen.
Besluiten om het budget voor de jaarlijkse subsidies aan de zangverenigingen in 2015
bij te ramen en het nadeel van € 3.670,85 verwerken in de eerste kwartaalrapportage
2015.
Besluiten om het budget voor de jaarlijkse subsidies aan de sportverenigingen in 2015
bij te ramen en het nadeel van€t1.224,13 verwerken in de eerste rappoftage van
2015.

TOELICHTING
Relatie met voriq voorstel :
Op 31 oktober 2012 heeft de raad vastgesteld:
- "de "Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013" met bijbehorende
deelsubsidieverordeningen.
- De "Nota Subsidiebeleid Welzijn en evenementen".
Aloemeen:
In de "Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013"is vastgelegd dat een
aanvraag voor een jaarlijkse subsidie wordt gedaan "uiterlijk op 15 september in het jaar
Weert,

S

20t4

4 decem

t
De

f

/4

14

Behandeling uiterlijk in college

n

vullen door het D&W secretafiaat:
Akkoord
Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
Anders, nl

Besl¡ssing d.d.

t/-t¿ -Lo tt¡

W

W

W

HL

FVE

PS

GG

I

akkoord

bespreken

fn

W

Nummer:

n Niet akkoord
¡ Gewijzigde versie

A

{

?ç

s

van 16 december 2014

n

!
!

t-stuk
B-stuk

c-stuk

lO
aanta pag na
Pagina

4
1

voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag voor de subsidie betrekking heeft". Een
aanvraag voor een jaarlijkse subsidie voor het jaar 2015 dient dus uiterlijk op 15
september door de gemeente te zijn ontvangen.

In totaal is van 13 organisaties een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie ontvangen na de
gestelde uiterste termijn van 15 september 2014. Het gaat om de volgende organisaties:
- Weerter Mannenkoor
- Rijvereniging Equinus Stramproy
- Stichting Kindervakantiewerk Weert
- VC Weeft / VCB
- Basketball Stars Weeft
- Hockeyvereniging Weert
- Landelijke Rijvereniging Weert
- Tafeltennisvereniging Megacles
- S.C.W. Senioren Computerclub Weert
- L.K.V. Afdeling Stramproy
- Zwemclub De Koêleköpkes
- Stichting Megadance Company
- ZV Weert
Wij stellen voor:
1. Besluiten om de hardheidsclausule aftikel 6,lid 2 van de Algemene
Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 toe te passen en de aanvragen
van de in de toelichting vermelde organisaties ontvankelijk te verklaren en de
jaarlijkse subsidies 2015 te verlenen of vast te stellen conform de bijgevoegde concept

2.
3.

beschikkingen.

Besluiten om het budget voor de jaarlijkse subsidies aan de zangverenigingen in 2015
bij te ramen en het nadeel van € 3.670,85 verwerken in de eerste kwaftaalrappoftage
2015.
Besluiten om het budget voor de jaarlijkse subsidies aan de sportverenigingen in 2015
bij te ramen en het nadeel van€LL.224,13 verwerken in de eerste rapportage van
2015.

1 Toe passi ng ha rd hei dscla u su le
Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht is een aanvraag die buiten de gestelde
uiterste termijn is ingediend niet ontvankelijk. De aanvrager dient wel in de gelegenheid te
worden gesteld om aan te geven wat de reden is van het te laat indienen van de
aanvraag. Als er sprake is van een "verschoonbare reden" kan de aanvraag alsnog
ontvankelijk worden verklaard en in behandeling worden genomen. Dit is mogelijk door
gebruik te maken van de hardheidsclausule zoals vastgelegd in de "Algemene
Subsidieverordening Welzijn en evenementen 20L3". Door toepassing van de
hardheidsclausule kan uw college besluiten af te wijken van de uiterste indieningstermijn
van 15 september 2015, zoals vastgelegd in de "Algemene Subsidieverordening Welzijn en
evenementen 20t3". Er is sprake van een verschoonbare reden als er sprake is van een
bijzondere omstandigheid waardoor het voor de aanvrager aantoonbaar niet mogelijk was
om de aanvraag binnen de gestelde termijn in te dienen. Gebruik maken van de
hardheidsclausule is een bevoegdheid van uw college (er geldt geen ondermandaat).

Ad.

Tot en met 2012 werden door de gemeente de uiterste termijnen niet strikt gehanteerd.
Zoals uitgelegd is dit op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht niet rechtmatig. De
organisaties die subsidie aanvragen zijn er nog niet aan "gewend" dat de uiterste
termijnen strikt worden gehanteerd. Vorig jaar waren er 30 organisaties die de aanvraag
niet op tijd hadden ingediend. Besloten is voor deze organisaties allemaal de
hardheidsclausule toe te passen wegens de niet strikte hantering van de termijnen door de
gemeente.

ln 2Ot4 hebben wij de communicatie over het hanteren van de uiterste termijnen
verbeterd. Jaarlijks worden in juni de aanvraagformulieren aan de organisaties

Pagina 2

toegestuurd. In de begeleidende brief en op het formulier zijn de uiterste termijnen
duidelijk vermeld. Daarnaast is de uiterste termijn verschoven van 1 september naar 15
september. Deze verbeterde communicatie heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Het
aantal aanvragen dat te laat is ingediend is teruggedrongen naar 13.
Bij de 13 organisaties die de aanvraag te laat hebben ingediend, zit maar 1 organisatie die
vorig jaar ook te laat was. De verantwoordelijke bestuurder heeft aangegeven zijn taken
te gaan overdragen.
De organisaties geven diverse redenen aan voor het te laat indienen van de aanvraag. Het
gaat dan om redenen als vakantie van bestuurders, waardoor tijdige ondertekening niet
mogelijk was. Wat ook speelt is wisseling van bestuursleden en het niet goed verlopen van
de overdracht. Ook drukke activiteiten binnen een vereniging als een fusietraject en een
jubileum hebben geleid tot het uit het oog verliezen van de aanvraagtermijn voor de
subsidie. In principe vallen deze redenen niet binnen de reikwijdte van het begrip
"verschoonbare reden". Er is echter sprake van een spanningsveld tussen enerzijds de
Algemene Wet Bestuursrecht die het strikt hanteren van termijnen vereist en anderzijds
het karakter van de aanvrager. Het gaat om vrijwilligersorganisaties. Het besturen van
verenigingen vergt steeds meer van de vrijwilligers die deze taken vaak combineren met
werk. Het niet ontvankelijk verklaren van de aanvragen legt een grotere druk op de
bestuurders. Het leidt voor deze verenigingen tot (grote) financiële nadelen. De
hardheidsclausule biedt de ruimte om af te wijken van de uiterste termijn "voor zover
toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsìdieontvanger leidt tot
onbillijkheid van overwegende aard." Dit is aan de orde. Om deze reden stellen wij voor
om voor de 13 organisaties die de aanvraag te laat hebben ingediend gebruik te maken
van de hardheidsclausule.
Voor komend jaar kijken we hoe we de communicatie over de uiterste termijnen verder
kunnen verbeteren., Ook zullen wij trachten de aanvraagformulieren zo vroeg mogelijk in
juni toe te sturen, zodat deze ruim voor de zomervakantie aanwezig zijn bij de
verenigingen. Wij vertrouwen erop dat we zo het aantal aanvragen dat buiten de uiterste
termijn wordt ingediend de komende jaren verder kunnen terugbrengen.
Ad. 2 en 3. Bijramen subsidiebudgetten zang- en sportverenigingen
Voor de jaarlijkse subsidies geldt geen subsidieplafond. Organisaties die voldoen aan de in
de verordening gestelde verplichtingen en eisen, hebben recht op subsidie. Indien in de
begroting onvoldoende middelen zijn geraamd, dan is dat géén grond tot weigering.
- Zangverenigingen: in de begroting 2015 is een budget opgenomen van € 64.100,-

-

voor de jaarlijkse subsidies aan de zangverenigingen. De verwachte kosten die de
verenigingen in hun aanvragen voor subsidieverlening voor het jaar 2015 hebben
vermeld, geven geen aanleiding tot opmerkingen. Op grond van de aanvragen is de
hoogte van de subsidie berekend op maximaal € 67.770,85. Er is sprake van een
overschrijding van dit budget met € 3.670,85. Deze overschrijding wordt verklaard
door een toenemende vraag voor subsidie voor koorscholing. De subsidie voor dit
onderdeel is in totaal € 5.703,30 hoger dan in 2014. Tot 2013 werd door verenigingen
nauwelijks subsidie aangevraagd voor koorscholing. Bij de aanpassing van de
subsidieverordening is daarom geen rekening gehouden met een grote aanspraak op
dit onderdeel van de jaarlijkse subsidie. Het is daarom reëel om te onderzoeken of er
vanaf 2016 een maximum kan worden gesteld aan deze subsidie. Dit dient dan in
2015 te worden verwerkt in de wijzigingsverordening.
Sportverenigingen: In de begroting 2015 is een budget opgenomen van € 261.100,voor de jaarlijkse subsidies aan de sportverenigingen. De verwachte kosten die de
verenigingen in hun aanvragen voor subsidieverlening voor het jaar 2015 hebben
vermeld, geven geen aanleiding tot opmerkingen. Op grond van de aanvragen is de
hoogte van de subsidie berekend op maximaal € 272.324,L3. Er is sprake van een
overschrijding van dit budget met € tL.224,13. Deze overschrijding wordt verklaard
door:
o een toename van het gebruik van Zwembad De lJzeren Man door zwemvereniging
De Rog. Door de sluiting van het Kazernebad gaat zwemvereniging De Rog in
2015 104,5 uur meer gebruik maken van de lJzeren Man. Dit leidt per saldo tot
een hogere subsidie in 2015 van € 6.405,85;
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o
o

een tariefstijging bij het zwembad, wat leidt tot een hogere subsidie aan alle

zwemverenigingen van in totaal € 1.043,80,-;
de toevoeging van basketbalvereniging BAL als

te subsidiëren vereniging

vanaf

2OL4 (€ 3.276,-).

JURIDISCH E GEVOLG E N (o.a. FATALE TERMIJNEN/ HAN DHAVING)
Door het toepassen van de hardheidsclausule worden betreffende subsidies procedureel op
juiste wijze verleend c.q. vastgesteld.

de

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

-

Begrotingspost: 5302001 (subsidies sportverenigingen), kostencategorie 6425001
Beschikbaar bedrag: € 261.100,De totaal benodigde bijstelling van het budget is:.€272.324,t3 - € 261.100,- =

€tt.224,L3.
Het hogere gebruik en het hogere tarief van het zwembad leiden voor het zwembad in
2015 tot CL7.6OL,- aan hogere inkomsten. Dit betekent dat de subsidie die de gemeente
aan het zwembad verstrekt als gevolg hiervan C t7.60I,- lager is. De hogere subsidie
uitgaven aan de sportverenigingen die het zwembad gebruiken (€ 6.405,85 + € 1.043,80)
leiden dus tot een voordeel op de subsidie aan het zwembad van € 17.60l,-. Dit biedt
geen dekking omdat in de begroting van het zwembad reeds rekening is gehouden met
deze kostenstijging.

-

Begrotingspost: 5400100 (amateuristische kunstbeoefening), kostencategorie
6425008 (subsidie zangverenigingen)
Beschikbaar bedrag:€ 64.100,De totaal benodigde bijstelling van het budget is: €67.770,85 - € 64.100,- = € 3.670,85
De bijstellingen worden verwerkt in de 1e rapportage 2015
COM M U NICATIE/

PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belanq?:
De organisaties die de aanvraag voor de jaarlijkse subsidie 2015 buiten de daarvoor
gestelde termijn hebben ingediend.
Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken :
De organisaties worden geïnformeerd over uw besluit door de bijgevoegde concept
beschikkingen.
Niet van toepassing
OVERLEG GEVOERD MET

Intern:

-

Jacco Meijer, Financieel consulent afdeling OCSW

BIIL/AGEN
Ooenbaar:
Concept beschikkingen

Niet-ooenbaar:
Niet van toepassing
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