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Subsidieverlening t.b.v. de bandcontest 'Nu of nooit 2015'.

ADVIES
Besluiten om:
1. de finale van de bandcontest'Nu of Nooit 2015'te beoordelen als een activiteit met een
voorbeeldfunctie die hierdoor van belang kan zijn voor de ontwikkeling van culturele
activiteiten in de gemeente Weert.
2. aan stichting Popmuziek Limburg een subsidie te verlenen van r¡aximaal 1500 euro
conform artikel 15 l¡d 1 van de deelsubsidieverordening Cultuur 2013 voor het organiseren
van de bandcontest'Nu of nooit 2015'op zaterdag 2l februari 2015 in Muziekcentrum de
Bosuil in Weert.
TOELICHTING
Relatie met voriq voorstel
Niet van toepassing.

:

Algemeen:

Stichting Popmuziek Limburg heeft op 22 oktober 2014 een aanvraag ingediend om
aanspraak te maken op een subsidie uit het Fonds voor Culturele Activiteiten
(Deelsubsidieverordening Cultuur) voor het organiseren van de bandcontest'Nu of Nooit
2OL5'. De finale van deze contest gaat plaatsvinden op zaterdag 21 februari 2015 in
Muziekcentrum de Bosuil. De vijf voorrondes vinden plaats op diverse poppodia verspreid
over Limburg. Komend jaar zullen deze plaatsvinden in Roermond, Venlo, Heerlen, Sittard
en Maastricht.
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Wij hebben de begroting van de activite¡t beoordeeld. Er is sprake van een subsidiabel
tekort van € 1.500,- (kosten € 45.300,- en opbrengsten € 43.800,-). Via o.a. de bijdrage
van de deelnemende gemeenten, subsidie van het Huis voor de Kunsten Limburg en de
entreekaarten wordt een bedrag van € 43.800,- aan inkomsten verwacht.
De begroting geeft geen aanleiding tot verdere opmerkingen.
Mocht blijken dat het tekoft na uitvoering van de activiteit lager is dan het tekoft in
bijgevoegde begroting dan wordt de subsidie neerwaarts gecorrigeerd, tot maximaal het
gerealiseerde tekoft. Dit is vastgelegd in de subsidieverordening.

Argumenten:
Samengevat kan worden gezegd dat deze activiteit voldoet aan aftikel 12 van de
"Deelsubsidieverordening Cultuur 20L3". Aftikel 12 luidt als volgt: "De volgende
activiteiten komen in aanmerking voor subsidie: (een programma van) bijzondere
(podium)activiteiten, gericht op het uitdragen van historische en hedendaagse culturele
waarden voor een breed publiek, alsmede experimentele, incidentele of nieuwe activiteiten
die van groot belang worden geacht voor de cultuur".
Kanttekeninqen:
Niet van toepassing.
JU RIDISCH E G EVOLG EN

(o.a. FATALE TERMIJN EN/ HAN DHAVING)

Niet van toepassing.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN
Begrotinospost:
De subsidie ad. € 1.500,- kan in 2015 ten laste worden gebracht van het"fonds culturele
activiteiten " (5.41.20OO /6.42. 5009).
Beschikbaar bedrao:
Na de subsidieverlening aan Stichting Popmuziek Limburg resteert er een bedrag van
€ 26.000,- in dit budget (2015).
CO M M U NICATI

E/ PARTICI PATI

E

Voor wie is dit advies van belanq?:
* Niet van toepassing
Nadere specificatie.' Het bestuur van Stichting Popmuziek Limburg

*

Beschikking

Nadere specificatie:

.:. Niet van toepassing
OVERLEG GEVOERD MET

Intern:
W. Truyen (beleidsmedewerker OCSW)

J. Meijer (financieel consulent)
Extern:
Niet van toepassing
BIJLAGEN
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beschikking subsidieverlening bandcontest'Nu of Nooit 2015'

Zaak- 029372

Geacht bestuur,
U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de Gemeente Weeft. Hiermee vraagt u ons om
een éénmalige subsidie voor de bandcontest'Nu of Nooit 2015'. De finale van de
bandcontest vindt plaats op zaterdag 21 februari 2015 in Muziekcentrum de Bosuil.
In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
Wij verlenen u voor de finale van de bandcontest'Nu of Nooit 2015'subsidie voor een
bedrag van maximaal€ 1.500,-.

Betaling
De subsidie wordt uitbetaald op uw bankrekeningnummer NL84RABO0t37739O28

Verplichtingen
Er is een aantal verplichtingen waaraan u als subsidieontvanger moet voldoen:
- U verricltt de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend.

-

U informeeft het college zo spoedig mogelijk schriftelijk:

-

over besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de
activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend, dan wel opheffing van de
organisatie.
- over relevante wijzigingen in de financiële en/of organisatorische
verhouding met derden.
- wanneer er wijziging van de statuten plaatsvindt voor zover het betreft de
vorm van de rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel
van de rechtspersoon.
U doet onmiddellijk schriftelijk melding aan het college zodra aannemelijk is dat:
- de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend niet of niet geheel zullen
worden verricht.
- er niet of niet geheel aan de aan de beschikking tot subsidieverlening
verbonden verplichtingen zal worden voldaan.
De activiteit(en) of het programma van activiteiten wordt uitgevoerd in de
gemeente Weeft.
De activiteit(en) of het programma van activiteiten streeft een naar aard zo groot
mogelijk publiek na.

-

-

Beekstraat 54

Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: 14 0495 of (0495) 575 000 - Telefax: (0495) 541 554 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl

Verantwoording
U levert uiterlijk binnen 12 weken na afloop van de activiteit een aanvraag tot
subsidievaststelling in onder overleggen van een inhoudelijk verslag en financiële
verslaglegging (kopieën van betalingsbewijzen). Uit deze documenten kunnen wij
opmaken of de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend zijn verricht en of u heeft
voldaan aan de subsidieverbonden verplichtingen, voorwaarden en/of eisen.
Mocht blijken dat het tekort na uitvoering van de activiteit lager is dan het tekort in uw
begroting dan wordt de subsidie neerwaarts gecorrigeerd, tot maximaal het gerealiseerde
tekoft. (zie deelsubsidieverordening Cultuur, aftikel 15 lid 2).

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:
- uw naam, adres, datum en handtekentng;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur
een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.
Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Twan Joosten. Hij is bereikbaar
op telefoonnummer (0495) 575 488 en per e-mail op T.Joosten@weert.nl.

Ik wens u veel succes met de organisatie van de bandcontest'Nu of Nooit 2015'.
Hoogachtend,

Het colleg van bu

M.H.F. Knaapen
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