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ONDERWERP
Definitief vaststellen "Wijzigingsverordening Subsidies Welzijn en evenementen 2013".
AANLEIDING EN DOELSTELLING
De nieuwe “Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013” en bijbehorende
deelsubsidieverordeningen zijn per 1 januari 2013 in werking getreden. Bij de subsidieverstrekking
in 2013 is gebleken dat er enkele aanpassingen nodig zijn. Deze aanpassingen zijn verwerkt en
toegelicht in de:
Concept “Wijzigingsverordening Subsidies Welzijn en evenementen 2013”
Concept Notitie “Toelichting Wijzigingsverordening Subsidies Welzijn en evenementen 2013”
Op 26 juni zijn deze stukken vastgesteld door uw raad. Ook heeft uw raad toen besloten inspraak
te verlenen op deze stukken, conform de voorgestelde procedure van schriftelijke inspraak in de
periode 27 juni – 24 augustus. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. De stukken kunnen nu definitief
worden vastgesteld.
Daarnaast hebben wij na het vaststellen van de concept wijzigingsverordening geconstateerd dat
de verstrekking van de subsidie voor de topsportorganisaties basketbal en volleybal nu jaarlijks
plaatsvindt voordat de raad hiervoor formeel de middelen beschikbaar heeft gesteld. Dit kan
worden opgelost door het aanpassen van het subsidietijdvak (subsidie per kalenderjaar in plaats
van per competitieseizoen). Deze aanpassing hebben wij toegevoegd aan de wijzigingsverordening.
Deze aanpassing leidt in 2013 éénmalig tot extra subsidie uitgaven van € 11.000,-.
Doel van dit raadsvoorstel is:
- de wijzigingsverordening, inclusief de voorgestelde aanpassing van het tijdvak voor de subsidies
aan topsportorganisaties, en de toelichting hierop definitief vast te stellen;
- éénmalig een extra bedrag van € 11.000,- beschikbaar te stellen voor de wijziging van het
subsidietijdvak voor topsportorganisaties (subsidie per kalenderjaar in plaats van per
competitieseizoen) vanaf het subsidiejaar 2013.
PROBLEEMSTELLING
De noodzaak voor de wijzigingen is in juni aan u toegelicht bij de behandeling van de
conceptstukken, uitgezonderd de wijziging voor de subsidie van de topsportorganisaties. Voor de
volledigheid hebben wij de noodzaak voor de wijzigingen opnieuw opgenomen onder punt 1 en
aangevuld met een toelichting op de voorgestelde wijziging van de subsidie voor
topsportorganisaties onder punt 2:
1. Noodzaak aanpassingen conform raadsvoorstel juni

Gelet op de gebleken noodzaak tot het toepassen van de hardheidsclausule bij de
subsidieverstrekking 2013 en de uitkomsten van enkele bezwaarprocedures, is het nodig om de
subsidieverordeningen op onderdelen aan te passen. Toepassen van de hardheidsclausule is
immers in principe eenmalig. Daarna moet ofwel de verordening worden aangepast, ofwel dient
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de subsidieontvanger zich aan te passen aan de eisen en verplichtingen die zijn vastgelegd in
de verordening.
Daarnaast heeft uw raad op 10 april 2013 een besluit genomen over de maatwerksubsidie
Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy, die alsnog in de Deelsubsidieverordening
Investeringen 2013 moet worden vastgelegd.
Ook is de toezegging aan de raad gedaan om een regeling tegemoetkoming bij calamiteiten
(bij evenementen) te ontwerpen.
Verder bleek bij de subsidieverstrekking dat er nog enkele kleine wijzigingen nodig zijn, die de
toepassing van de subsidieregels voor zowel de subsidieontvangers als de gemeente
verhelderen danwel vergemakkelijken.
Tenslotte is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om enkele technische foutjes te corrigeren.

2. Wijziging subsidie topsportorganisaties
De topsportorganisaties ontvangen nu een subsidie per competitieseizoen. Momenteel komen drie
organisaties in aanmerking voor deze subsidie: Stichting Toptennis TC van Horne (tennis),
Stichting BSW (basketbal) en Stichting Volleybal Promotion Weert (volleybal). Voor het basketbal
en het volleybal beslaat het competitieseizoen altijd twee kalenderjaren. Het seizoen loopt telkens
van augustus t/m mei. Voor het tennis is er sprake van een kort competitieseizoen in het voorjaar.
Deze activiteit valt dus altijd binnen één kalenderjaar.
Subsidie wordt op grond van de algemene wet bestuursrecht verstrekt voorafgaand aan de start
van de activiteiten. In de subsidieverordening is vastgelegd dat de subsidie uiterlijk 3 weken voor
aanvang van het competitieseizoen wordt verstrekt. De subsidie voor basketbal en volleybal wordt
uiterlijk begin juli verstrekt. Het budget voor deze subsidie komt echter altijd pas beschikbaar in
het kalenderjaar waarin de competitie voor basketbal en volleybal eindigt. Met andere woorden: de
subsidie voor het competitieseizoen 2012-2013, wordt meegenomen in het budget voor
topsportsubsidie in de gemeentebegroting 2013. Dit is ooit gekozen als een praktische oplossing.
Het is juridisch echter niet correct dat ons college subsidie verstrekt (in juli) voordat de begroting,
waarin het budget voor deze subsidie is opgenomen, is vastgesteld door uw raad (november).
Verder heeft dit ook een nadeel voor deze topsportorganisaties. Er kan voor 1 januari geen
(gedeeltelijke) betaling van de subsidie plaatsvinden. Omdat de activiteiten al starten in augustus
is dit nadelig voor de liquiditeitspositie. Voor het tennis speelt dit knelpunt niet. De competitie vindt
plaats in het voorjaar. Deze subsidie wordt dus verstrekt nádat het budget beschikbaar is gesteld.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Er zijn tijdens de inspraakperiode geen zienswijzen ingediend op de concept stukken van de
“Wijzigingsverordening Subsidies Welzijn en evenementen 2013” en de notitie “Toelichting
Wijzigingsverordening Subsidies Welzijn en evenementen 2013”. Deze wijzigingen zijn daarom
ongewijzigd
overgenomen
in
de
wijzigingsverordening
en
de
toelichting
op
de
wijzigingsverordening.
De wijzigingen die zijn opgenomen in de wijzigingsverordening kunnen na vaststelling door uw
raad worden verwerkt in de “Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013” en de
bijbehorende
deelsubsidieverordeningen.
Dit
leidt
tot
wijziging
van
de
“Algemene
Subsidieverordening
Welzijn
en
evenementen
2013”
en
de
bijbehorende
deelsubsidieverordeningen. De wijzigingen treden dan op 1 januari 2014 in werking.
Wijziging subsidie topsportorganisaties
Voor de subsidie voor topsportorganisaties stellen wij voor om deze te verstrekken per
kalenderjaar in plaats van per competitieseizoen. Dit gebeurt ook zo voor alle andere jaarlijkse
subsidies, bijvoorbeeld de jaarlijkse subsidie voor sportverenigingen. Deze subsidies worden
jaarlijks verstrekt in de periode november-december, ná het vaststellen van de begroting door uw
raad, maar voor aanvang van het subsidiejaar. Wij hebben de wijziging van subsidie voor
topsportorganisaties per competitieseizoen naar subsidie per kalenderjaar opgenomen in de
wijzigingsverordening en de toelichting op de wijzigingsverordening.
Om de aanpassing van het subsidietijdvak voor topsportorganisaties mogelijk te maken dienen wij,
naast de wijziging van de subsidieregeling per 1 januari 2014, in 2013 af te wijken van de
subsidieregeling die is vastgelegd in de “Deelsubsidieverordening Sport 2013”. Deze verordening
voorziet immers nog in een subsidie per competitieseizoen. Wij kunnen afwijken van deze regeling
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door gebruik te maken van de hardheidsclausule in de verordening. Dit heeft echter éénmalige
financiële gevolgen van € 11.000,-. Hiervoor is geen ruimte is binnen het budget voor
topsportsubsidies in 2013. Wij vragen uw raad om deze middelen beschikbaar te stellen. Voor een
toelichting op deze benodigde middelen verwijzen wij u naar de paragraaf “Financiële gevolgen”.
FINANCIELE GEVOLGEN
De financiële gevolgen zijn, ten opzichte van de financiële gevolgen die aan u zijn gepresenteerd
op basis van de concept stukken, alleen gewijzigd voor aanvullende wijziging van de
topsportsubsidie. Voor de volledigheid hebben wij de volledige financiële gevolgen in dit advies
opgenomen:
Financiële gevolgen, zoals benoemd bij de concept stukken (raadsbesluit 26 juni 2013)
-

Het aanpassen van de grondslag voor subsidie aan de Werkgroep 8 maart van € 600,- naar
€ 425,-. Deze wijziging is verwerkt in het subsidiebudget dat is opgenomen in de concept
begroting 2014;

-

Het verhogen van de subsidie voor DSO met € 600,- voor de activiteit paardrijden. Deze
wijziging is verwerkt in het subsidiebudget dat is opgenomen in de de concept begroting 2014;

-

Voor de nieuwe regeling Tegemoetkoming bij calamiteiten bedraagt de subsidiegrondslag
maximaal € 5.000,- per calamiteit. Voorgesteld wordt om bij de vaststelling van de begroting
2014 een subsidieplafond in te stellen van € 5.000,-. Gelet op het feit dat een calamiteit zich
naar verwachting maar zeer zelden zal voordoen, wordt voorgesteld om hiervoor geen apart
budget op te nemen, maar subsidies op basis van deze regeling te dekken uit het budget voor
evenementen. Indien op dit budget als gevolg van het toepassen van de regeling
Tegemoetkoming bij calamiteiten een overschrijding plaatsvindt, worden de nadelige gevolgen
daarvan bijgeraamd bij de eerstvolgende kwartaalbijstelling. Het instellen van het
subsidieplafond op € 5.000,- gebeurt bij het vaststellen van de begroting 2014 (apart
raadsvoorstel voor alle subsidies met een plafond).

Financiële gevolgen wijziging subsidie topsportorganisaties
In de begroting 2013 is een totaal bedrag van € 28.000,- opgenomen voor topsportsubsidie. De
maximale subsidie op grond van de subsidieverordening is 10% van de begrote kosten tot een
maximum van € 11.000,- per competitieseizoen. De begrotingen van zowel het basketbal als het
volleybal liggen beiden structureel boven € 110.000,-. Deze organisaties ontvangen daarom altijd
de maximale subsidie van € 11.000,-. Het totale budget ligt op € 28.000,- omdat op grond van de
verordening ook andere organisaties subsidie kunnen aanvragen. De afgelopen jaren is ook enkele
malen subsidie aangevraagd door Stichting Toptennis TC van Horne. De kosten van deze
competitie liggen rond de € 60.000,-, wat leidt tot een subsidie van € 6.000,-. Het budget in de
begroting is gebaseerd op deze 3 activiteiten.
De subsidie die in de begroting 2013 is opgenomen is voor het basketbal en volleybal gekoppeld
aan de uitvoering van de topsportactiviteiten in het competitieseizoen 2012-2013. Zoals
aangegeven loopt dit competitieseizoen loopt van augustus t/m mei. De omvang van de activiteiten
in 2012 en 2013 is dus gelijk (in beide jaren 5 maanden). Van de betaalde subsidie voor het
competitieseizoen 2012-2013 van € 11.000,- voor het basketbal en € 11.000,- voor het volleybal
dient dus de helft (€ 5.500,- per organisatie) te worden toegerekend naar de activiteiten in het
kalenderjaar 2013.
Om de subsidie te kunnen wijzigen van een subsidie per competitieseizoen naar een subsidie per
kalenderjaar, dient in 2013 aan beide organisaties nog een subsidie van € 5.500,- te worden
verstrekt. Beide organisaties hebben dan € 11.000,- ontvangen voor de activiteiten in het
kalenderjaar 2013. Deze wijziging betekent dus dat er éénmalig een bedrag van € 11.000,beschikbaar dient te worden gesteld. In de concept begroting 2014 is net als voorgaande jaren een
totaal budget van € 28.000,- opgenomen voor subsidie aan topsportorganisaties. Dit budget is
gekoppeld aan de subsidie voor het kalenderjaar 2014.
De éénmalige kosten van € 11.000,- kunnen ten laste worden gebracht van de post onvoorzien
structureel 2013.
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COMMUNICATIE
In de aanloop naar het vaststellen van de “Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen
2013” en de bijbehorende deelsubsidieverordeningen is op diverse momenten met de
belanghebbenden gecommuniceerd. Bij het behandelen van de aanvragen voor subsidie 2013 en
bij het behandelen van de bezwaarschriften naar aanleiding van de subsidie 2013 is met de
betrokken organisaties overlegd. Verdere communicatie op dit moment is niet nodig.
De topsportorganisaties zijn geïnformeerd over de wijziging en hebben aangegeven deze wijziging
te steunen.
EVALUATIE
Doelstelling is de “Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013” en de nota
Subsidiebeleid Welzijn en evenementen elke 4 jaar te herzien.
ADVIES RAADSCOMMISSIE
>
VOORSTEL COLLEGE
Aan de raad voorstellen te besluiten:
a. de bijgevoegde "Wijzigingsverordening Subsidies Welzijn en evenementen 2013" en de
bijgevoegde notitie "Toelichting Wijzigingsverordening Subsidies Welzijn en evenementen" definitief
vast te stellen en als bijlage 5 toe te voegen aan de nota "Subsidiebeleid Welzijn en evenementen".
b. éénmalig een extra bedrag van € 11.000,- beschikbaar te stellen voor de aanpassing van het
subsidietijdvak voor topsportorganisaties vanaf het subsidiejaar 2013.
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 17 september 2013;

besluit:
a. de bijgevoegde "Wijzigingsverordening Subsidies Welzijn en evenementen 2013" en de
bijgevoegde notitie "Toelichting Wijzigingsverordening Subsidies Welzijn en evenementen" definitief
vaststellen en als bijlage 5 toevoegen aan de nota "Subsidiebeleid Welzijn en evenementen".
b. éénmalig een extra bedrag van € 11.000,- beschikbaar stellen voor de aanpassing van het
subsidietijdvak voor topsportorganisaties vanaf het subsidiejaar 2013.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 oktober 2013.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

