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ONDERWERP
Aanpassen Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 en bijbehorende
deelsubsidieverordeningen.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
De Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 en bijbehorende
deelsubsidieverordeningen zijn per 1 januari 2013 in werking getreden.
In verband met de rechtszekerheid van zowel de verstrekker van de subsidies als de
ontvanger/aanvrager is het van belang dat de subsidieverordening actueel blijft.
PROBLEEMSTELLING
Samenvattend gaat het om de volgende wijzigingen:
a. Inhoudelijke wijzigingen op grond van toegepaste hardheidsclausules
Voor het jaar 2014 heeft het college van b & w drie keer de hardheidsclausule toegepast voor de
verlening van een jaarlijkse subsidie voor sportverenigingen:
Gymnastiekvereniging de Bottekrakers, voldoet niet aan één verplichting en zou op grond
hiervan geen subsidie krijgen (besluit d.d. 30 september 2014).
Basketbalvereniging BAL, voldoet niet aan één eis en zou op grond hiervan geen subsidie
krijgen (besluit d.d. 14 oktober 2014).
Duikvereniging de Peddemoeëk. Voldoet wel aan alle eisen/verplichtingen, maar zou geen
subsidie krijgen voor één specifieke accommodatie omdat deze nu niet in de verordening is
opgenomen (besluit d.d. 17 december 2013).
Het college heeft besloten om aan deze verenigingen in 2014 toch subsidie te verlenen en aan uw
raad een voorstel voor te leggen voor aanpassing van de Deelsubsidieverordening Sport 2013
zodat deze subsidies ook in 2015 en navolgende kunnen worden verstrekt.
b. Correcties/verbeteringen
Bij de uitvoering van de verordening is geconstateerd dat een aantal zaken niet correct zijn
opgenomen of vragen om een verbetering. Het gaat o.a. om:
Het ontbreken van een begripsomschrijving in enkele Deelsubsidieverordeningen.
Het verbeteren van de opbouw van een artikel, ter bevordering van de leesbaarheid.
Het aanpassen van de omschrijving van artikelen ter bevordering van de
eenduidigheid/duidelijkheid.
Het verwijderen van een verkeerd lid in een artikel (per abuis overgenomen uit een ander
artikel).
Een aantal kleine tekstuele correcties.
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Inhoudelijke wijzigingen
Het toevoegen van het “Zuiderpoortbad” in Budel aan de lijst van niet-gemeentelijke
sportaccommodaties waarvoor een jaarlijkse subsidie kan worden verleend aan
sportverenigingen (Deelsubsidieverordening Sport 2013).
Het wegvallen van de subsidie aan Stichting Walhalla wegens het opheffen van deze Stichting
(Deelsubsidieverordening Welzijn 2013).
De omschrijving van de eis waaraan de activiteiten van zangverenigingen, instrumentele
muziekverenigingen, schutterijen en toneelverenigingen moeten voldoen is anders omschreven
(Deelsubsidieverordening Cultuur 2013). Hierbij is concreter omschreven dat de activiteiten
niet hoofdzakelijk uit het opluisteren van kerkelijke of godsdienstige plechtigheden mogen
bestaan.
Het wijzigingen van de begripsomschrijving van de “leefbaarheidsagenda”
(Deelsubsidieverordening Welzijn 2013) om verruiming van de subsidie voor activiteiten uit
deze agenda mogelijk te maken. De leefbaarheidsagenda is onderdeel van het project “Mijn
straat – jouw straat”. Dit project wordt in 2015 geëvalueerd als onderdeel van een nieuw op te
stellen visie voor burgerparticipatie. Deze visie wordt opgesteld in samenwerking met Wonen
Limburg, de wijk- en dorpsraden en andere partners.

Gevolgen voor subsidieontvangers
De voorgestelde wijzigingen hebben geen nadelige gevolgen voor de subsidieontvangers.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Bovengenoemde aanpassingen zijn verwerkt in bijgevoegde wijzigingsverordening ‘Subsidies
Welzijn en evenementen 2013 en bijbehorende deelsubsidieverordeningen’. Deze aanpassingen
worden toegelicht in bijgevoegde ‘Toelichting wijzigingen Subsidies Welzijn en evenementen 2013
en bijbehorende deelsubsidieverordeningen’.
In deze toelichting wijzigingsverordening is de bestaande tekst weergegeven in de linkerkolom en
wordt de voorgestelde nieuwe tekst in de rechterkolom (onderstreept) weergegeven.
COMMUNICATIE
Inspraak
Aangezien de wijzigingen geen nadelige gevolgen hebben voor de subsidieontvangers is het niet
nodig om inspraak te verlenen.
EVALUATIE
De “Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013” en de nota Subsidiebeleid
Welzijn en evenementen worden elke 4 jaar herzien. Tussentijds vinden zoals in dit geval kleine
aanpassingen plaats.
ADVIES RAADSCOMMISSIE
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VOORSTEL COLLEGE
Instemmen met voorgestelde wijzigingen van de Algemene Subsidieverordening Welzijn en
Evenementen 2013 en bijbehorende deelsubsidieverordeningen.
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014;

besluit:
>

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 december 2014.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

