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ONDERWERP 

 
Maatwerksubsidie Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy 
 

AANLEIDING EN DOELSTELLING 
  
Op 8 februari 2013 heeft Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy een extra maatwerksubsidie 
voor groot onderhoud aangevraagd voor het jaar 2013. Deze aanvraag vloeit voort uit gesprekken 
die tussen gemeente en stichtingbestuur zijn gevoerd over een nieuwe subsidierelatie.  
 

PROBLEEMSTELLING 
 

Sinds 1997 ontvangt Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy van de gemeente Weert jaarlijks 
een subsidie van € 22.689,00. Deze subsidie is één op één overgenomen van de voormalige 
gemeente Stramproy en niet opgenomen in de subsidieverordening. De exacte berekening van het 
subsidiebedrag is nooit geheel duidelijk geweest. Toekenning vond plaats op basis van een 
begrotingspost. 
 
Tussen gemeente en Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy zijn de afgelopen jaren diverse 
gesprekken gevoerd over een herziening van de subsidierelatie. Uitgangspunt is altijd geweest om 
de nieuwe subsidierelatie zoveel als mogelijk te laten aansluiten bij de nieuwe subsidieverordening. 
Op 31 oktober 2012 is de nieuwe subsidieverordening, waaronder de deelverordening “beheer 
wijkaccommodaties”, door uw raad vastgesteld. Op grond van deze deelverordening is door 
Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy een subsidieverzoek ingediend voor het beheer van de 
wijkaccommodatie. Deze subsidie van € 14.340,00 is voor het jaar 2013 inmiddels verleend op 
grond van de vastgestelde verordening. 
 
De subsidie waarop Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy volgens de nieuwe 
subsidieverordening recht heeft, is een stuk lager dan de subsidie die men voorheen ontving. 
Daarom is er, na overleg tussen partijen, door het stichtingsbestuur een aanvraag ingediend voor 
een aanvullende maatwerksubsidie voor groot onderhoud. 
 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 
 
Extra Maatwerksubsidie 
Stichting Gemeenschapcentrum Stramproy is de enige beheerstichting binnen de gemeente Weert 
die eigenaar is van een wijk- / dorpsaccommodatie. Alle andere beheerstichtingen huren de 
accommodatie van de gemeente. Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy is in haar rol van 
eigenaar verantwoordelijk voor het groot onderhoud van de accommodatie. Voor stichtingen die de 
accommodatie van de gemeente huren, geldt dat de gemeente het groot onderhoud bekostigt. Van 
de andere kant hoeft Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy geen accommodatiehuur te 
betalen aan de gemeente.  
 
De accommodatiehuur van wijk- / en dorpshuizen is van oudsher gesubsidieerd. Voor groot 
onderhoud is dit niet het geval. Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy wordt hierdoor dus 
financieel benadeeld. Daarom is het reëel om voor het bekostigen van groot onderhoud een extra 
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maatwerksubsidie beschikbaar te stellen. De verhoudingen met stichtingsbesturen die van de 
gemeente huren worden daarmee in evenwicht gebracht. 
 
De hoogte van de extra maatwerksubsidie is berekend aan de hand van twee componenten. 
Allereerst is gekeken naar de gemiddelde jaarlijkse kosten voor groot onderhoud. Deze zijn 
gebaseerd op een meerjarige onderhoudsplanning (gemiddeld over 20 jaar) die door het externe 
adviesbureau Asset is opgesteld. Dit bedrag hebben we verminderd met de (gesubsidieerde) huur 
die Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy zou moeten betalen op het moment dat de 
accommodatie van gemeente zou worden gehuurd.  
 
Op basis van deze twee componenten is de berekening als volgt: 
• Gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten: € 20.000,00 
• Huurkosten (gesubsidieerd):   €   8.036,00 

€ 11.964,00 
 
Advies:  
Wij adviseren uw raad om voor 2013 in te stemmen met het verlenen van een extra 
maatwerksubsidie voor groot onderhoud aan Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy van  
€ 11.964,00.  
 
Voorstel aanpassing verordening: 
Het is de bedoeling dat deze extra maatwerksubsidie vanaf 2014 structureel in de 
subsidieverordening wordt opgenomen. Dit gebeurt bij de eerste aanpassing van de verordening 
waarover uw raad volgens planning in juni 2013 separaat wordt geadviseerd. 
 
Eenmalige nabetaling 
Als uw raad instemt met de extra maatwerksubsidie ontvangt Stichting Gemeenschapscentrum 
Stramproy in 2013 op basis van de nieuwe subsidierelatie een subsidie beheer wijkaccommodatie à 
€ 14.340,00 en een extra maatwerksubsidie groot onderhoud à € 11.964,00: totaal € 26.304,00. 
Tot 2013 ontving de stichting jaarlijks een bedrag van € 22.689,00. 
 
In 2010 heeft Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy bezwaar aangetekend tegen de 
subsidieverlening 2010. Het stichtingsbestuur was van mening dat de nieuwe subsidierelatie met 
terugwerkende kracht zou moeten ingaan en niet pas op het moment dat de nieuwe 
subsidieverordening zou worden vastgesteld. Naar aanleiding van dit bezwaarschrift heeft het 
college toegezegd om de nieuwe subsidierelatie per 2010 met terugwerkende kracht in te laten 
gaan. Daarom wordt voorgesteld om Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy over de periode 
2010-2012 een eenmalige nabetaling van subsidie te doen van € 10.845,00 (€ 3.615,00 per jaar). 
 
Advies:  
Wij adviseren uw raad om, in de lijn van de toezegging op het bezwaarschrift, te besluiten tot deze 
eenmalige nabetaling van subsidie van € 10.845,00. 
 
Financiële verwerking 
Binnen de begroting 2013 is voor deze kosten voldoende ruimte bij het budget professioneel 
beheer om de structurele lasten en de eenmalige nabetaling te kunnen opvangen. 
 

COMMUNICATIE 
 
Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy wordt geïnformeerd via bijgevoegde 
subsidiebeschikking. Na positieve besluitvorming door uw raad geeft ons college van Burgemeester 
en Wethouders uitvoering aan het besluit door het ondertekenen van de subsidiebeschikking. 
 

EVALUATIE 
 
Niet van toepassing. 
 

ADVIES RAADSCOMMISSIE 
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VOORSTEL COLLEGE 

 
Besluiten om de raad voor te stellen om: 
- voor het jaar 2013  een extra maatwerksubsidie te verlenen aan Stichting Gemeenschapscentrum 
Starmproy van € 11.964,00 voor groot onderhoud aan het gemeenschapscentrum; 
- een eenmalige subsidie te verlenen en vast te stellenvan € 10.845,00 als zijnde "nabetaling" over 
de jaren 2010 t/m 2012. 
 
 
 
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 
 



 

 

 
 
 

 

 
Nummer raadsvoorstel: RAD-000787 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 maart 2013; 
 
 
 

b e s l u i t : 
 
Verlenen van een subsidie aan Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy van: 
- € 11.964,00 voor het jaar 2013 als zijnde maatwerksubsidie voor groot onderhoud aan het 
gemeenschapscentrum; 
- € 10.845,00 als zijnde "nabetaling" over de jaren 2010 t/m 2012. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 april 2013. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 
 
 
 
 
 


