Aan
•
de leden van de raad
•
de collegeleden

Inlichtingen:
P. Otten tst. 575 207

Weert,
Onderwerp: Informatiebijeenkomst.
Bijlage(n): 1

Geachte raads- en collegeleden,
Hierbij nodig ik u namens de voorzitter, de heer H.P.M. Lempens, uit tot het bijwonen van
een informatieve bijeenkomst.
De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 29 februari 2012 om 19.30 uur in de
raadszaal van het stadhuis.
Het programma luidt als volgt:
19.30 uur - 22.00 uur

Presentatie door o.a. mevrouw S. Doek en mevrouw C. v.d.
Kraan over het nieuwe subsidiebeleid.
De nieuwe subsidieregels op de diverse beleidsterreinen sport,
cultuur, jeugd, ouderen, vrouwen, wijkaccomodaties etc.
worden per stuk besproken. Tijdens de presentatie is er
ruimte voor discussie.

Een toelichting op de agendering gaat als bijlage hierbij. De stukken voor de vergadering
krijgt u op 27 februari 2012 aangereikt.

Met vriendelijke groet,

P.A.W. Otten
Commissiegriffier.

Beekstraat 54
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: (0495) 57 50 00 - Telefax: (0495) 54 15 54 - E-mail: gemeente@weert.nl

Vragen ter beantwoording door ambtelijke organisatie vóór agendering in informatieavond
(reservering).
Aanleiding en relatie met eerdere/latere besluitvorming of toezegging
-

Op 20 april 2011 is door de raad de bestuursopdracht “Toetsen en aanpassen van de
Subsidieverordening Welzijn 2006” vastgesteld.
Einddoel is een vastgestelde nota subsidiebeleid en een nieuwe subsidieverordening Welzijn. De
nieuwe verordening moet op 1-1-2013 in werking treden.
Er is ook sprake van bezuinigingen op de subsidies aan de vrijwilligersorganisatie (besluit
gemeenteraad juni 2011). Deze bezuinigingsopdracht wordt meegenomen in de uitwerking.
De concept-nota subsidiebeleid is in december 2011 behandeld door de gemeenteraad. De raad
heeft toen aangegeven de nota en met name de richtlijnen voor de nieuwe subsidieregels graag
per thema te willen bespreken. Dit in combinatie met inzicht in de gevolgen voor de
vrijwilligersorganisaties en de reacties van de vrijwillgersorganisaties Æ dit staat nu gepland
voor 29 februari 2012.

Doelstelling (wat wordt van raad verwacht?)
De raad wordt geïnformeerd over de gevolgen van de nieuwe regels door de vrijwilligersorganisaties en
de reactie hierop van de vrijwilligersorganisaties. Knelpunten worden besproken, waarbij diverse
keuzemogelijkheden worden gepresenteerd. De raad wordt gevraagd te reageren op deze
keuzemogelijkheden. Op basis van deze reactie, kunnen de definitieve stukken (concept-nota
subsidiebeleid en de concept-subsidieverordening) worden uitgewerkt.
Zijn er stukken?
In verband met de uitwerking kunnen de stukken pas kort voor de vergadering worden aangereikt (27
februari). De stukken worden tijdens de bijeenkomst toegelicht (presentatie).
Urgentie (waarom nu?, waarom niet in reguliere commissie?)
De raadscommissie heeft in december de behoefte geuit om een aparte bijeenkomst te organiseren om
de nieuwe subsidieregels goed te kunnen bespreken. In relatie tot de gewenste datum van in werking
treden van de nieuwe verordening ( 1 januari 2013) is het noodzakelijk dat de raad in mei 2012 de
concept-verordening vaststelt. De stukken moeten dan begin april gereed zijn.
Hierna volgt nog de wettelijke inspraak en het definitief vaststellen van de stukken (oktober 2012).
Wie presenteert?
De projectleiders: Saskia Doek en Cisca van der Kraan, beleidsadviseurs afdeling OCSW.
Duur presentatie
Wij verwachten een totale duur van 2,5 uur. Er is sprake van een combinatie van presentatie en
discussie. Hoe dit exact wordt vormgegeven is nu nog niet bekend. De nieuwe subsidieregels betreffen
diverse beleidsterreinen (sport, cultuur, jeugd, ouderen, vrouwen, wijkaccommodaties etc.). Deze
worden (op verzoek van de commissie) per stuk besproken. Ook wordt een totaalbeeld geschetst.
Planning proces
Januari en februari 2012:

overleg met de vrijwilligersorganisaties, aanpassen conceptnota
subsidiebeleid, uitwerking eerste concept-subsidieverordening,
uitwerken gevolgen vrijwilligersorganisaties.

29 februari:

informatie en overleg raad(scommissie)

Maart en april:

uitwerken definitieve stukken (concept)

30 mei

besluitvorming raad, vaststellen nota en verordening (concept)

Juni / juli:

wettelijke inspraak

31 Oktober:

besluitvorming raad, vaststellen nota en verordening.

Afsprakenlijst informatiebijeenkomst d.d. 29 februari 2012.

Onderwerp
Aandachtspunten
commissie

Nieuwe subsidiebeleid
•

•
•
•
•

•
•
•

De commissie geeft aan het stuk vooral als informatief te
zien. Harde standpunten kunnen nog niet worden
ingenomen. Naar aanleiding van de presentatie vindt er op
onderdelen een discussie plaats.
Er moet worden gekeken of winst te behalen valt met
betrekking tot de “cross-handelingen”.
Het aspect “subsidies onder de 1.000 euro” moet verder
worden uitgewerkt.
De effecten van de vereenvoudiging van grondslagen op de
subsidies moeten verder worden uitgewerkt.
Aangegeven dient te worden hoe het gedeelte dat niet
bezuinigd wordt, wordt gedekt. De taakstelling moet zoveel
mogelijk worden benaderd. Het gedeelte dat nu niet
bezuinigd wordt zou niet alsnog bezuinigd moeten worden
als dat te veel pijn doet.
De ruimte die verenigingen hebben om bezuinigingen op te
vangen, wordt deels bepaald door gemeentelijk beleid op
andere terreinen (paracommercie).
De presentatie wordt aan de raadsleden toegezonden.
De vragen worden beantwoord, het stuk wordt verder
uitgewerkt en voor de raadsvergadering van 30 mei ter
vaststelling aangeboden. Het onderwerp is dusdanig dat een
aparte commissievergadering gewenst is, om de stukken
voldoende te kunnen bespreken en van een advies te
kunnen voorzien.

Notitie Subsidiebeleid
Onderwerp
Bijlagen

Doel
Sector en naam
auteur en tel.nr.
Portefeuillehouder(s)

Toetsen en aanpassen Subsidieverordening Welzijn 2006
1. Concept nota subsidiebeleid (versie 2), toegestuurd bij de
raadsstukken voor 14 december 2012 en te downloaden via
www.weert.nl/subsidiebeleid
2. Tabel: overzicht subsidie-uitgaven Subsidieverordening Welzijn
in 2012 en 2013
5 informeren
S2/Inwoners
Cisca van der Kraan
(0495) 575 463
Saskia Doek
(0495) 575 487
H.W.J. Coolen
H.A. Litjens

Inhoudsopgave
1.
2.
3.
4.
5.

Inleiding
Communicatieparagraaf
Doelstelling informatiebijeenkomst
Resultaten toets Subsidieverordening Welzijn 2006 per beleidsterrein, met reacties
uit het veld en aandachtspunten
Overzicht bezuinigingen

1. Inleiding
Achtergrondinformatie
In de raadsvergadering van 14 december 2011 heeft de raad het college gevraagd met de
belanghebbende organisaties overleg te voeren over de Concept nota subsidiebeleid
(versie 2). In deze notitie doen wij verslag van dat overleg. Ook informeren wij u over de
aandachtspunten bij de verdere uitwerking van de Concept nota subsidiebeleid.
Bevoegdheden college en raad
Het college bereidt de Concept nota subsidiebeleid en de nieuwe Concept
subsidieverordening Welzijn met deelverordeningen voor. De raad geeft richting en stelt
kaders vast.
Vorig besluit/relatie met andere activiteiten
In april 2011 heeft de gemeenteraad de bestuursopdracht "Toetsen en aanpassen
Subsidieverordening Welzijn 2006" vastgesteld. Doel van de opdracht is het ontwikkelen
van een integraal subsidiebeleid voor de vrijwilligersorganisaties die actief zijn op het
brede terrein van "welzijn". De Subsidieverordening Welzijn 2006 wordt getoetst en
aangepast op basis van de volgende aspecten (toetsingscriteria):
1. Subsidies dragen bij aan de realisatie van gemeentelijke beleidsdoelstellingen (inhoud).
2. Een bijdrage van de gemeente is nodig (redelijkheid) en de bijdrage van de gemeente
staat in goede verhouding tot de draagkracht van de aanvrager (billijkheid).
3. De subsidieregels zijn eenvoudig en het uitvoeren van de verordening kost minder tijd
(deregulering en bezuinigingstaakstelling personeel).
4. De totale subsidie-uitgaven dalen met circa 10% (bezuinigingstaakstelling).
Daarnaast dienen de nieuwe subsidieregels ook bij te dragen aan het stimuleren van
multifunctioneel gebruik van accommodaties (coalitieprogramma).
Bovenstaande aspecten zijn uitgewerkt in de Concept nota subsidiebeleid (versie 2) in de
vorm van algemene en specifieke uitgangspunten voor subsidieverstrekking.
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Bovendien heeft de gemeenteraad twee moties aangenomen die binnen de
bestuursopdracht moeten worden uitgewerkt. Kernachtig weergegeven gaat het om twee
opdrachten:
1. breng in beeld wat de (financiële) consequenties zijn van het niet meer
verstrekken van subsidies kleiner dan €1.000,-, inclusief bezuiniging op inzet
personeel.
2. bezien of en op welke grondslag mogelijk een subsidieregeling voor de kerkelijke
organisaties kan worden ingesteld.
Deze twee opdrachten worden in versie 3 van Concept nota subsidiebeleid meegenomen.
Tijdens de informatiebijeenkomsten hebben we een reactie van de verenigingen gevraagd
op het voorstel om subsidies kleiner dan € 1.000,- niet meer te verstrekken. De
verenigingen snappen dit wel als het gaat om hele kleine bedragen bij eenmalige subsidies
(bijvoorbeeld subsidie bekers en prijzen). Verenigingen die jaarlijks een subsidie krijgen
die kleiner is dan € 1.000,- geven aan dat dit bedrag voor hen van groot belang is om de
activiteiten te kunnen blijven organiseren. Door de vereenvoudiging van de regels voor de
jaarlijkse subsidies, kost het verstrekken van deze subsidies weinig personele inzet.
Een overzicht van alle subsidies kleiner dan < € 1.000,- die op basis van de nieuwe
subsidieverordening Welzijn worden verstrekt wordt straks bij de stukken gevoegd (is nu
nog niet beschikbaar).
Kaders
Juridisch kader voor de subsidieverordening is de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
De gemeentelijke subsidieverordening vormt de grondslag voor het verstrekken van
subsidies. De activiteiten die de gemeente Weert subsidieert dienen bij te dragen aan het
bereiken van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen op de diverse beleidsterreinen (sport,
cultuur, welzijn, enz.).
2. Communicatieparagraaf
Om te komen tot een goed voorstel worden de vrijwilligersorganisaties die een beroep
doen op de subsidieverordening Welzijn 2006 van begin af aan betrokken bij het proces.
In januari 2012 hebben informatiebijeenkomsten plaats gevonden waarin organisaties
konden reageren op de Concept nota Subisidiebeleid (versie 2). Die reacties worden
meegenomen bij het verder uitwerken van deze nota en de Concept subsidieverordening
Welzijn. Het college stelt de definitieve Concept nota en -verordening op 17 april 2012
vast. De vrijwilligersorganisaties worden dan opnieuw geïnformeerd. De raad stelt
vervolgens op 30 mei 2012 de definitieve conceptstukken vast. Tijdens de wettelijk
verplichte inspraak hebben de vrijwilligersorganisaties nogmaals de gelegenheid om hun
zienswijzen in te brengen. Het vaststellen van de definitieve Nota Subsidiebeleid en
Subsidieverordening Welzijn is voorzien voor 31 oktober 2012.
3. Doel van de informatiebijeenkomst gemeenteraad
Het doel van de informatiebijeenkomst op 29 februari 2012 is:


Het bespreken van de reacties van de belanghebbende organisaties op de “Concept
nota subsidiebeleid (versie 2)”:
- Steunen de belanghebbende organisaties de uitgangspunten?
- Waar ervaren zij knelpunten?
- Welke ideeën hebben zij over subsidieverstrekking?



Het bespreken van de verdere uitwerking van de “Nota Subsidiebeleid” en de nieuwe
“Subsidieverordening Welzijn” (ambtelijk voorstel).
- Hoe gaan we om met de knelpunten die de organisaties ervaren?
- Hoe gaan we om met de ideeën en de suggesties die door de organisaties zijn
gedaan?



Het bespreken en toelichten van de bezuinigingen:
- Wat is de omvang van de totale bezuiniging in de gemeentebegroting 2013?
- Wat is de omvang van de bezuinigingen per beleidsterrein?
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-

Welke kanttekeningen kunnen hierbij worden geplaatst?
Welke andere gemeentelijke bezuinigingen treffen de organisaties?

Deze vragen worden bij punt 4 van deze notitie beantwoord. In punt 5 vatten we
de financiële consequenties van de voorstellen kort samen.
4. Resultaten toets Subsidieverordening Welzijn per beleidsterrein, met reacties
uit het veld en aandachtspunten
In deze paragraaf geven we per beleidsterrein kort de resultaten van de toets van de
Subsidieverordening Welzijn 2006 weer. Achtergrondinformatie over de toets vindt u in de
concept-nota Subsidiebeleid (versie 2). In bijlage 1 van die nota vindt u bijvoorbeeld de
beleidsdoelstellingen per beleidsterrein.
Per onderdeel geven we ook de reacties vanuit het veld weer en de aandachtspunten die
bij de uitwerking van belang zijn.
Sport
1. Inhoud
De activiteiten die in de Subsidieverordening Welzijn 2006 zijn opgenomen voor sport zijn
getoetst aan de beleidsdoelstellingen. De activiteiten die gesubsidieerd worden dragen bij
aan gemeentelijke beleidsdoelstellingen (het bevorderen van sportbeoefening en een goed
functionerend verenigingsleven, het waarderen van topsportbeoefening).
De huidige regeling voor subsidie topsport (voor teams) wordt aan de nieuwe verordening
toegevoegd.
2. Redelijkheid en billijkheid
Sportbeoefening kost veel geld. Dit hangt vooral samen met hoge accommodatiekosten.
Sportaccommodaties zijn groot en daardoor duur. Vanwege het competitie-element geldt
voor veel verenigingen een groot aantal uren gebruik per jaar (wekelijks trainingen én
wedstrijden). Om deze reden heeft de gemeente geen kostendekkende maar
maatschappelijke huurtarieven voor de sportaccommodaties. Sportverenigingen
ontvangen hierop nog een korting van 40%. Desondanks betalen vooral de verenigingen
die gebruik maken van de binnensportaccommodaties op jaarbasis hoge huurbedragen.
Naast de kosten voor de accommodaties hebben de verenigingen soms hoge kosten voor
trainers en bondscontributies.
Subsidieverstrekking is dus redelijk en billijk. Wel wordt voorgesteld om voor de volgende
takken van sport geen subsidie meer te verstrekken: sjoelen, bridge, modelbouwvliegen
en schietsport (pistool). Het betreft takken van sport waarbij het aspect “bewegen” een
beperkte rol speelt. Voor sjoelen en bridge geldt tevens een zeer laag kostenniveau (geen
sportaccommodatie).
3. Vereenvoudiging
De sportverenigingen krijgen nu een jaarlijkse subsidie en maken tevens aanspraak op
diverse eenmalige subsidies. De jaarlijkse subsidie is opgebouwd uit maximaal 5
componenten: bijdrage per lid, bijdrage voor samenwerking jeugdteams, bijdrage voor
onderhoudskosten velden/banen (tennis, voetbal en atletiek), bijdrage voor de huur van
niet gemeentelijke sportaccommodaties. Alleen de berekening van deze laatste component
is arbeidsintensief.
De uitvoering van de eenmalige subsidies (kaderopleidingen, bekers en prijzen en
investeringssubsidie) is wel arbeidsintensief. Bij de regeling bekers en prijzen staan de
kosten van de verstrekking niet in verhouding tot de hoogte van de subsidie (maximaal €
57,-). Voorgesteld wordt deze regeling te laten vervallen. De regeling voor
kaderopleidingen wordt vereenvoudigd. Voor de investeringssubsidie, zie punt 5.
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4.

Bezuinigingstaakstelling (subsidies en tarieven)

Jaarlijkse subsidies (exploitatiesubsidies):
In de begroting 2013 is een bedrag opgenomen van € 292.092,-. Dit is een bezuiniging
van 10% (€ 32.418,-) ten opzichte van 2012. Knelpunt is dat via de exploitatiesubsidies
ook huurcompensatie wordt betaald aan de zwemverenigingen. De gemeente verhuurt het
zwembad aan Stichting Zwembad De IJzeren Man. De stichting verhuurt het zwembad aan
de verenigingen en rekent hiervoor een kostendekkend huurtarief. Dit wijkt af van het
gemeentelijke tarievenbeleid. Daarom krijgen de zwemverenigingen een compensatie
uitbetaald, zodat de huurkosten voor hen uiteindelijk gelijk zijn aan die van de zaal- en
velsportverenigingen (een maatschappelijk tarief met 40% korting). Op deze
“huurcompensatie zwembad” kan geen bezuiniging worden toegepast, anders is er geen
sprake meer van gelijke behandeling van de zwemverenigingen. Bovendien stijgt de
huurcompensatie jaarlijks door tariefverhoging van het zwembad. Voorgesteld wordt
daarom de bezuiniging van 10% niet door te rekenen over de component
huurcompensatie zwembad van de exploitatiesubsidies sport. De omvang van de
bezuiniging wordt dan € 17.925,-. In plaats van € 32.418,-. Invulling hiervan levert geen
knelpunten op.
De subsidie aan de Weerter Sportraad wordt verminderd van € 4.000,- naar € 2.500,-.
Hiermee ontstaat gelijkheid met andere belangenorganisaties binnen de verordening.
Eenmalige subsidies:
Het wegvallen van de eenmalige subsidie voor bekers en prijzen levert een extra
besparing op van € 1.350,- per jaar.
Tarieven:
In de begroting 2013 is een bezuiniging van € 123.000,- ingeboekt, te realiseren door
verhoging van de tarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties. Dit bedrag dient
voor 2013 te worden bijgesteld naar € 114.000,-. Dit omdat voor atletiek en hockey, op
grond van de huurcontracten, pas vanaf 2014 een tariefverhoging kan worden
doorgevoerd.
Deze tariefverhoging raakt alle verenigingen die direct en indirect (zwembad)
sportaccommodaties huren van de gemeente. Dit zijn circa 35 verenigingen. De
taakstelling staat gelijk aan een gemiddelde verhoging van de tarieven met circa 35%. In
januari 2012 is een eerste uitwerking gemaakt. Omdat de tarieven voor voetbal nu laag
zijn, zijn de tarieven voor de voetbalvelden verhoudingsgewijs meer verhoogd (50%) dan
voor binnensport en zwembad (maximaal 29%).
Als we de totale huurkosten delen door alle leden (jeugd –en senioren), dan zien we het
effect van de bezuinigingsmaatregel van de kosten per lid.
Soort vereniging
Voetbalverenigingen
Zwemverenigingen
Zaalsportverenigingen

Huurkosten per lid
in 2012
(gemiddeld)
€ 11,00
€ 33,00
€ 70,00

Huurkosten per
lid in 2013
(gemiddeld)
€ 17,00
€ 48,00
€ 100,00

Effect per lid
€ 6,00
€ 15,00
€ 30,00

Bij voetbal blijft er na de tariefstijging sprake van een laag huurbedrag per lid. Wel
hebben de voetbalverenigingen naast de huurkosten van de velden ook kosten voor de
eigen club- en kleedaccommodatie. Deze kosten worden deels afgedekt door kantineinkomsten.
De stijging van de huurkosten voor de zwemverenigingen is vrij groot.
De stijging van de huurkosten voor de zaalsportverenigingen per lid is het grootste. Het
grote verschil met de zwemverenigingen (eveneens binnensport) komt omdat een groot
deel van de leden van de zwemverenigingen maar één keer per week zwemt. Dit heeft
zowel te maken met de aard van de activiteiten (veel zwemlessen aan kinderen, minder
wedstrijden) als met de beperkte beschikbaarheid van uren in het zwembad.
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Relatie tarieven subsidies:
Voor de jeugdleden ontvangen de verenigingen jaarlijks van de gemeente een subsidie
van € 24,-per lid.
5. Stimuleren multifunctioneel gebruik accommodaties
Veel verenigingen maken gebruik van de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties en het zwembad. Bij de gemeentelijke buitensportaccommodaties geldt
veelal de combinatie van sportvelden van de gemeente en club- en kleedaccommodatie
van de verenigingen.
Daarnaast vinden activiteiten plaats in sportaccommodaties van derden (met name
maneges) en in eigen verenigingsaccommodaties (bijvoorbeeld tennis en handboog).
Verenigingen ontvangen voor de oprichting en instandhouding van de eigen
accommodaties een subsidie van 25%.
Voorstel is om voor eenmalige subsidies voor investeringen in gebouwen een aparte
deelverordening Investeringssubsidies te maken. Die regeling wordt zo opgesteld dat
multifunctioneel of gezamenlijk gebruik van bestaande gebouwen zo veel mogelijk wordt
gestimuleerd. Bij nieuw te bouwen accommodaties is multifunctioneel/gezamenlijk gebruik
het uitgangspunt. In Weert zijn relatief veel tennis- en voetbalverenigingen met eigen
accommodaties. Met het oog op de toekomst kan schaalvergroting (fusie of samenwerking
op één locatie) noodzakelijk zijn.
De regeling wordt zo ingericht dat planmatig onderhoud wordt gestimuleerd. Dit doen we
door het instellen van een ondergrens voor de subsidies. Verenigingen moeten aanvragen
voor kleinere investeringen gaan bundelen. Dit leidt tot minder aanvragen.
6. Reacties van het veld
- De Weerter Sportraad acht de bezuiniging van € 1.500,- op haar subsidie niet haalbaar.
- De verenigingen geven aan dat zij hogere kosten steeds moeilijker kunnen opvangen.
Verhoging van contributie (ook al is deze soms laag) leidt tot uitval van leden. Bij
zaalsport geldt bij veel verenigingen nu al een hoge contributie.
- Bij de voorgestelde tariefverhoging geven sommige verenigingen aan dat zij minder
uren gaan huren en kunnen leden dus minder gaan bewegen.
- Verenigingen met eigen accommodaties ervaren beperkingen in het verwerven van
neveninkomsten door de huidige gemeentelijke regels voor paracommercie.
- De gemeente is niet de enige partij die verhoging van kosten doorvoert. Verenigingen
krijgen ook te maken met hogere bondscontributies. Daarnaast wordt het verwerven
van inkomsten uit sponsoring steeds moeilijker.
- Een ander knelpunt is toename van kosten doordat minder taken zullen/kunnen worden
uitgevoerd door vrijwilligers. Dit speelt overigens niet bij elke vereniging.
- De voetbalverenigingen zijn ontevreden over de kwaliteit van het onderhoud van de
voetbalvelden. Zij willen graag onderzoeken of een overdracht van het volledige
onderhoud aan de verenigingen haalbaar is. Idee is dat zo de kwaliteit van het
onderhoud kan worden verbeterd én de kosten lager zijn. Deze werkwijze wordt bij
diverse gemeenten al toegepast. De voetbalverenigingen zien dit als een alternatief
voor de huidige bezuinigingsvoorstellen.
7. Aandachtspunten bij de uitwerking
- De verhoging van de tarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties heeft voor de
zwemverenigingen en in het bijzonder voor de zaalsportverenigingen grote financiële
gevolgen. Doorvoering in de huidige omvang (oplopend tot € 30,- per lid bij zaalsport)
is voor deze verenigingen niet haalbaar. Voorgesteld wordt daarom voor de tarieven
ook twee scenario’s uit te werken met een lagere financiële taakstelling.
- Voorgesteld wordt om in 2013 samen met de voetbalverenigingen te onderzoeken of
het overdragen van het onderhoud van de voetbalvelden aan de verenigingen een reële
optie is (betere kwaliteit tegen lagere kosten).

5

Cultuur
1. Inhoud
In de Subsidieverordening Welzijn 2006 zijn de subsidies voor cultuur opgenomen in 2
aparte bijlagen:
1. subsidies voor amateuristische kunstbeoefening: zangverenigingen,
toneelverenigingen, verenigingen voor instrumentale muziekbeoefening,
majorettecorpsen en schutterijen.
2. subsidies voor volkscultuur en subsidies ten laste van het “fonds voor culturele
welzijnsactiviteiten”.
De activiteiten zijn getoetst aan de beleidsdoelstellingen. De activiteiten die gesubsidieerd
worden
dragen
bij
aan
de
gemeentelijke
beleidsdoelstellingen
(bevorderen
cultuurbeoefening, bevorderen goed functionerend verenigingsleven, bewaren en
uitdragen van culturele waarden). Van de subsidieregeling voor majorettencorpsen maakt
nog maar één organisatie gebruik. Deze organisatie deed meer dan 20 jaar geleden
majorette, maar doet nu uitsluitend jazzdansen. Het is een grote organisatie met veel
jeugd. De activiteiten sluiten aan bij de beleidsdoelstellingen voor sport. De regeling voor
majorettecorpsen kan vervallen. Het budget is in de uitwerking overgeheveld naar sport.
2. Redelijkheid en billijkheid
Amateuristische kunstbeoefening:
Amateuristische kunstbeoefening kost veel geld. De verenigingen maken kosten voor
gebruik van accommodaties, dirigent, regisseur, opleidingen en aanschaf van uniformen
en instrumenten. Slechts een paar verenigingen hebben een relatief laag kostenniveau. De
meeste verenigingen hebben naast de ledencontributies hoge neveninkomsten
(sponsoring, acties, entreegelden). De contributies zijn hierdoor over het algemeen vrij
laag, met uitzondering van de zangverenigingen.
Volkscultuur:
Voor volksfeesten (Sinterklaas, Koninginnedag en Carnaval) gaat het om kleine subsidies.
Het zijn activiteiten die ook zonder gemeentelijke bijdrage kunnen worden georganiseerd.
In totaal gaat het om een budget van € 7.940,- per jaar.
Activiteiten die nog wel een bijdrage ontvangen zijn: De Rogstaekers (optocht en de
activiteiten in het Munttheater) en activiteiten in het kader van de Doden- en
bevrijdingsherdenking.
Fonds voor culturele welzijnsactiviteiten:
Dit fonds wordt nu ingezet voor eenmalige subsidies voor activiteiten zoals concerten,
uitvoeringen en concoursdeelname (garantiesubsidies) voor verenigingen van
amateuristische kunstbeoefening. Deze subsidies vormen onderdeel van de jaarlijkse
activiteiten waarvoor al subsidie wordt verstrekt, dus het voorstel is hiervoor geen aparte
subsidie meer te verstrekken.
Uit dit fonds worden ook subsidies verstrekt voor vernieuwende, experimentele activiteiten
en optredens en uitvoeringen met een bijzonder karakter. Dit zijn vaak activiteiten met
een hoog kostenniveau zodat subsidie redelijk c.q. noodzakelijk is.
3. Vereenvoudiging
De berekening van de jaarlijkse subsidies voor amateuristische kunstbeoefening is erg
arbeidsintensief. Vereenvoudiging is noodzakelijk vanwege de bezuiniging op de personele
inzet. Bij berekeningen is gebleken dat een te sterke vereenvoudiging zoals voorgesteld in
de concept-nota subsidiebeleid versie 2 niet leidt tot een evenwichtige verdeling van de
subsidiegelden. Er is daarom gekozen voor een opbouw uit meerdere componenten, maar
wel met eenvoudige berekeningen. Uitvoering is hierdoor niet arbeidsintensief en doet
recht aan de kwantiteit en de kwaliteit van de activiteiten van de verenigingen.
Verenigingen kunnen voor de aanschaf van uniformen en instrumenten een bijdrage
krijgen van 12,15% van de goedgekeurde kosten. Door de hoge kosten voor uniformen en
instrumenten is dit voor de verenigingen vaak toch een fors bedrag. Deze kosten komen
voor de verenigingen periodiek voor. Uniformen worden vaak meer dan 10 jaar gebruikt.
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De uitvoering van dit subsidieonderdeel is arbeidsintensief en vergt steeds interpretatie
(welke kosten voor uniformen en instrumenten keuren we goed?). Het voorstel is daarom
deze component te laten vervallen. Het budget hiervoor is wel behouden en zit nu
verwerkt in de nieuwe grondslagen van de jaarlijkse subsidies. De verenigingen kunnen
dus uit de jaarlijkse subsidie zelf geld gaan reserveren voor de aanschaf van uniformen en
instrumenten. Verenigingen die op korte termijn toe zijn aan nieuwe uniformen hebben
nadeel van deze nieuwe systematiek. Om dit op te vangen wordt voorgesteld om een
overgangsregeling van 5 jaar te hanteren.
4.

Bezuinigingstaakstelling

Amateuristische kunstbeoefening:
In de begroting 2013 is aan jaarlijkse subsidies voor amateuristische kunstbeoefening en
schutterijen een totaal bedrag opgenomen van € 163.613,-. Dit is een bezuiniging van
10% ten opzichte van 2012. Als gevolg van de nieuwe grondslagen is het effect per
vereniging verschillend. Sommige verenigingen gaan er op vooruit, andere gaan er op
achteruit.
Kijkend naar de inhoudelijke toets, de toets op redelijkheid en billijkheid én de
bezuinigingstaakstelling, dan is er geen knelpunt bij de jaarlijkse subsidies aan de
verenigingen voor amateuristische kunstbeoefening. Slechts een paar verenigingen gaan
er door de nieuwe grondslagen vrij veel op achteruit. Met deze organisaties wordt bekeken
of dit leidt tot knelpunten.
Voor de overgangsregeling voor uniformen is in de periode 2013 t/m 2017 jaarlijks een
extra budget van € 10.000,- nodig.
Volksfeesten:
De totale bezuinigingstaakstelling van € 7.940,- kan worden gerealiseerd.
Fonds voor culturele welzijnsactiviteiten:
Het budget van € 16.900,- van het “fonds voor culturele welzijnsactiviteiten” is in de
begroting 2013 volledig vervallen.
Een bijstelling van dit budget is reëel omdat de garantiesubsidies voor concoursdeelname
en concerten bij de toets als “niet redelijk” worden beoordeeld.
Echter via dit budget wordt nu ook aan drie organisaties voor structurele activiteiten
subsidie verstrekt. Het gaat om een totaal bedrag van € 5.500,-. Met de betreffende
organisaties dient nog overleg te worden gevoerd over de noodzaak van voortzetting van
de subsidie. Voorstel is om voorlopig het huidige subsidiebedrag van € 5.500,- aan te
houden.
Uit dit budget worden ook subsidies verstrekt voor “vernieuwende activiteiten,
experimentele activiteiten en optredens en uitvoeringen met een bijzonder karakter”. Het
stimuleren van deze activiteiten is in de toets als redelijk én billijk beoordeeld. Behoud van
budget voor deze activiteiten is dus van belang. Voorgesteld wordt hiervoor een budget
van € 7.000,- te reserveren.
De bezuiniging op het “fonds voor culturele welzijnsactiviteiten” bedraagt in dit voorstel
dus: € 4.400,- (= € 16.900,- - € 5.500,- - € 7.000,-).
5. Stimuleren multifunctioneel gebruik accommodaties
Alleen schutterijen hebben eigen accommodaties. Ze krijgen geen subsidies voor
oprichting en instandhouding. Hierdoor kan niet worden gestuurd op multifunctioneel
gebruik. Multifunctioneel gebruik van deze accommodaties biedt wel kansen. Dit kan
worden betrokken bij accommodatievraagstukken van andere verenigingen.
6. Reacties van het veld
- De afgelopen jaren zijn de subsidies niet geïndexeerd. Dit is al een structurele
bezuiniging. Het voorstel om het budget nog eens met 10% te korten vinden de
verenigingen daarom niet redelijk.
- Naast verlaging van de subsidies hebben de verenigingen ook te maken met stijging
van kosten, bijvoorbeeld huurverhoging voor het gebruik van de (wijk)accommodaties.
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Vrees voor uitval leden bij contributieverhoging. De contributies zijn vaak laag, maar
de verenigingen hebben vaak veel leden uit één gezin. Daarnaast hebben de leden nog
andere kosten (opleiding, instrument e.d.). Ook leveren zij vaak indirect een flinke
bijdrage in het verwerven van neveninkomsten (acties).
Verwerving van neveninkomsten staat onder druk: het wordt steeds moeilijker om
sponsorgelden te verwerven, verhoging entreegelden leidt tot uitval van bezoek,
gemeentelijke
regels
(vergunningen,
paracommercie)
worden
ervaren
als
belemmeringen.

7. Aandachtspunten bij de uitwerking
In de gemeentebegroting is ook een budget “fonds voor de podiumkunsten” (€ 21.798,-)
en een budget “concerten” (€ 5.750,-) opgenomen. Uit deze budgetten worden ook
subsidies verstrekt. Deze subsidies zijn niet opgenomen in subsidieverordening Welzijn
2006”. De activiteiten die uit deze budgetten worden gesubsidieerd dragen bij aan de
beleidsdoelstellingen voor cultuur. Bij de verdere uitwerking wordt gekeken of deze twee
budgetten geclusterd, samen met het restant van het “fonds voor culturele
welzijnsactiviteiten” (€ 7.000,- zie punt 4) in één subsidieregeling kunnen worden
ondergebracht. Ook worden de uitgaven op deze drie posten in de afgelopen jaren nog
getoetst. Op basis hiervan wordt beoordeeld of nog een bezuiniging mogelijk is.
Welzijn
1. Inhoud
De activiteiten die in de Subsidieverordening Welzijn 2006 zijn opgenomen voor ouderen,
gehandicapten- en patiëntenorganisaties, jeugd, integratie, leefbaarheid en vrouwen zijn
getoetst aan de beleidsdoelstellingen. De meeste activiteiten die gesubsidieerd worden
dragen bij aan gemeentelijke beleidsdoelstellingen.
2. Redelijkheid en billijkheid
De activiteiten die voor (en door) ouderen, gehandicapten- en patiëntenorganisaties,
jeugd, integratie, leefbaarheid en vrouwen worden georganiseerd zijn per onderdeel
getoetst op redelijkheid en billijkheid. Een grote kostenpost bij de activiteiten vormt de
huur van ruimte in wijkaccommodaties (en bij scoutings: het onderhoud van het eigen
gebouw). Bovendien hebben met name ouderenorganisaties en vrouwenorganisaties als
uitgangspunt het aanbieden van laagdrempelige activiteiten. Zij verbinden daaraan een
lage contributie of deelnemersbijdrage. De gemeentelijke subsidie is bij de meeste
organisaties nodig om de exploitatie rond te krijgen. Voorstel is om subsidie aan regionale
organisaties te laten vervallen. De subsidie aan de beide Zonnebloemverenigingen is in
verhouding
tot
de
kosten
die
deze
organisaties
hebben
erg
laag.
De
Zonnebloemverenigingen zijn heel actief in het verwerven van extra middelen en hebben
te maken met stijgende kosten (voor onder andere busvervoer) die zij niet of moeilijk aan
de deelnemers kunnen doorberekenen. Voorstel is om de subsidie te verhogen, gezien de
bijdrage aan de beleidsdoelstelling “voorkomen van isolement” en “bevorderen van
zelfredzaamheid”. Ook voor de EHBO-verenigingen lijkt de subsidiebijdrage laag. Bij de
uitwerking wordt nog na gegaan wat de draagkracht van deze verenigingen is (mogelijke
inkomsten).
3. Vereenvoudiging
De grondslagen uit de huidige verordening zijn bij bijna alle onderdelen van “welzijn”
arbeidsintensief voor zowel de verenigingen als de beoordelende ambtenaar. Vaak gaat
het om een combinatie van een bedrag per lid en een bijdrage van een bepaald
percentage in de huurkosten. Soms ook nog een percentage van de kaderkosten en
bestuurskosten, tot een bepaald maximum.
In de nieuwe verordening worden de grondslagen vereenvoudigd, rekening houdend met
het financieel kader. Daarbij wordt in een aantal gevallen de hoogte van de subsidies voor
het komende tijdvak gebaseerd op de hoogte van de subsidie van het afgelopen tijdvak
(een vast bedrag, op basis van gemiddelde hoogte van de subsidie van de afgelopen
jaren).
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4. Bezuinigingstaakstelling
In de bestuursopdracht is voor de onderdelen vrouwen en jeugd een
bezuinigingstaakstelling opgenomen van respectievelijk € 24.000,- (afschaffen subsidie
aan vrouwenorganisaties) en € 34.000,- (bijstellen raming jeugd- en jongerenwerk als
gevolg van te hoge raming). Bij de vaststelling van de begroting heeft de raad daar nog
aan toegevoegd: 10% op de subsidie aan ouderenorganisaties, 10% op de subsidie voor
integratie en 10% op de subsidie voor methodisch jeugd- en jongerenwerk (scoutings).
Kijkend naar de inhoudelijke toets en de toets op redelijkheid en billijkheid én de
bezuinigingstaakstelling, dan is er een knelpunt bij de subsidie aan vrouwenverenigingen.
5. Stimuleren multifunctioneel gebruik accommodaties
De meeste activiteiten die onder dit thema vallen vinden plaats in multifunctionele
(wijk-)accommodaties. Alleen de scoutings hebben een eigen gebouw (eigendom of huur
van gemeente). Voorstel is om ook deze accommodaties te laten vallen onder de nieuwe
deelverordening Investeringssubsidies, waarbij gestuurd wordt op multifunctioneel gebruik
van accommodaties. (zie punt 5 sport).
6. Reacties van het veld
Bij de meeste organisaties bestaat begrip voor het feit dat de gemeente moet bezuinigen.
De 10% bezuiniging wordt door de meeste organisaties wel gesteund, met de
kanttekening dat subsidieverlaging zal leiden tot contributieverhoging en mogelijk een
daling in het aantal leden. Ook worden zij geconfronteerd met stijgende huurtarieven.
Ouderenverenigingen geven aan dat gezien het belang van hun activiteiten voor de Wmo
een verlaging van de subsidie niet wenselijk is.
De wijk- en dorpsraden hebben bij de bijeenkomst aangegeven dat zij de 10%
bezuinigingstaakstelling niet op het basisbudget zouden willen doorvoeren, maar op het
activiteitenbudget en het communicatiebudget samen. Voorstel is om dit in versie 3 van
de Concept nota subsidiebeleid zo mee te nemen.
De vrouwenverenigingen begrijpen dat de gemeente geen beleid meer voert specifiek
gericht op vrouwenemancipatie. De activiteiten van vrouwenverenigingen zijn echter
gericht op doorbreken van eenzaamheid en isolement, vergroten van zelfredzaamheid en
vrouwenverenigingen vormen een belangrijk onderdeel van de lokale infrastructuur. De
overheid doet steeds meer een beroep op de eigen kracht van de burger en dan is een
sociaal netwerk in dorp of buurt van groot belang. De vrouwenverenigingen hebben hun
argumenten ook in brieven aan de raad kenbaar gemaakt.
7. Aandachtspunten bij de uitwerking
Inhoudelijke toets aan beleid levert enerzijds op dat de emancipatiedoelstelling van
vrouwenverenigingen niet meer past bij het gemeentelijk beleid. Anderzijds dragen de
activiteiten die vrouwenverenigingen organiseren wel bij aan de beleidsdoelstellingen op
het gebied van de Wmo, onderdeel zorg en participatie. Daarom stellen we voor de
bezuinigingstaakstelling voor vrouwenorganisaties ook op 10% te stellen. Voor de
grondslagen wordt aansluiting gezocht bij de ouderenverenigingen. De grondslagen
worden dan een bedrag per lid en een bijdrage in huurkosten. (Voor de
ouderenorganisaties blijft er daarnaast nog een grondslag voor MBVO en volksdansen).
Overigens komt het totaal aantal verenigingen dat onder het onderdeel “zorg en
participatie” valt en zich richt op het bevorderen dat mensen kunnen (blijven) meedoen
aan de samenleving (door het voorkomen van isolement en het bevorderen van
zelfstandigheid) op meer dan 30. Voorstel is om de komende jaren samen met de
organisaties te bekijken hoe de activiteiten onder het onderdeel “zorg en participatie”
meer in samenwerking en samenhang kunnen worden georganiseerd, met zo mogelijk een
lagere gemeentelijke subsidie.
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Evenementen
1. Inhoud
In de subsidieverordening Welzijn 2006 was het onderdeel evenementen niet opgenomen.
De deelverordening evenementen omvat straks de criteria zoals vastgelegd in het
evenementenbeleid “Gastvrij Weert! Evenementenbeleid 2011-2015”. Doelstelling van het
beleid is het stimuleren van (kwalitatief goede) evenementen, in samenhang, zo mogelijk
elkaar versterkend.
2. Redelijkheid en billijkheid
Subsidie is een goed sturingsinstrument om nieuwe initiatieven te stimuleren. Het is
gezien de beleidsdoelstelling redelijk en billijk dat de gemeente een bijdrage geeft. Een
bijdrage is maximaal 3 jaar. Daarna moet het evenement zonder gemeentelijke steun
verder kunnen.
3. Vereenvoudiging
De hoogte van de subsidie bij een evenement wordt mede bepaald door een aantal
inhoudelijke factoren via een puntensysteem. Dat is niet direct eenvoudig, maar wel
noodzakelijk om evenementen te kunnen beoordelen.
4. Bezuinigingstaakstelling
Bij de bestuursopdracht is geen bezuinigingstaakstelling voor het onderdeel evenementen
opgenomen.
5. Stimuleren multifunctioneel gebruik accommodaties
Is bij dit onderdeel niet van toepassing.
6. Reacties van het veld
Er zijn geen organisaties die structureel subsidie ontvangen op basis van deze regels.
Daarom zijn er ook geen bijeenkomsten gehouden met organisaties die een beroep op
deze regels doen.
7. Aandachtspunten bij de uitwerking
Geen aandachtspunten.
Wijkaccommodaties
1. Inhoud
In de subsidieverordening Welzijn 2006 zijn regels opgenomen voor de berekening van
subsidie aan een organisatie die een wijkaccommodatie in eigendom sticht. Deze regeling
past niet bij het huidige accommodatiebeleid. We streven naar multifunctionele
accommodaties, waarbij het eigendom in handen is van de gemeente en het beheer zoveel
mogelijk door vrijwilligers wordt uitgevoerd (beheerstichtingen). Voorstel is de
investeringsregeling voor het in eigendom stichten van wijkaccommodaties te laten
vervallen.
Ook de grondslagen voor de huurberekening van door de gemeente te verhuren
wijkaccommodatie zijn opgenomen in de subsidieverordening. Op basis van die
grondslagen wordt een niet-kostendekkend huurtarief berekend. Dit huurtarief is
vervolgens opgenomen in de huurovereenkomsten per accommodatie. De berekening van
de huur hoort niet thuis in de subsidieverordening, maar moet onderdeel uitmaken van
het accommodatiebeleid. Voorstel is om deze regeling te laten vervallen.
De subsidieregeling voor professioneel beheer is niet opgenomen in de
Subsidieverordening
Welzijn
2006
en
wordt
toegevoegd
aan
de
nieuwe
subsidieverordening. Een aantal beheerstichtingen ontvangt al enkele jaren een bijdrage
voor professionalisering van het beheer.
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2. Redelijkheid en billijkheid
De huidige regels voor subsidie professioneel beheer waren niet eenduidig. De nieuwe
grondslagen zijn dat wel. Uitgangspunt is een bijdrage in de kosten voor professioneel
beheer ter hoogte van 0,5 fte, voor elke beheerstichting.
3. Vereenvoudiging
De nieuwe grondslag is transparant en eenvoudig.
4. Bezuinigingstaakstelling
Voor de wijkaccommodaties is geen bezuinigingstaakstelling vastgesteld. Om de nieuwe
regeling te kunnen uitvoeren is extra geld nodig. De structurele extra exploitatielasten zijn
bij de Prioriteiten 2013 aangemeld.
5. Stimuleren multifunctioneel gebruik accommodaties
De beheerstichtingen zijn zelf verantwoordelijk voor de exploitatie van de wijkgebouwen.
Dat is een prikkel om de bezetting zo goed mogelijk te regelen en dus een stimulans voor
multifunctioneel gebruik.
6. Reacties van het veld
Bij de bijeenkomst voor wijkaccommodaties werd aangegeven dat het belangrijk is dat de
gemeente een bijdrage doet voor professioneel beheer. Het wordt steeds moeilijker om
het beheer alleen met vrijwilligers te doen en iemand in dienst nemen drukt zwaar op de
exploitatie. Dat werkt dan ook weer door in de huur die aan verenigingen moet worden
gevraagd.
7. Aandachtspunten bij de uitwerking
De Prioriteit 2013 professioneel beheer is noodzakelijk voor de nu voorgestelde grondslag.
Aandachtspunt is of er een aparte regeling moet worden opgesteld of dat de nu
voorgestelde grondslag kan worden vastgelegd in het accommodatiebeleid en de
subsidieverstrekking plaats kan vinden op basis van begrotingspost.
5. Overzicht bezuinigingen
Bij het vaststellen van de bezuinigingstaakstelling voor de bestuursopdracht zijn we
uitgegaan van de cijfers die toen beschikbaar waren (begroting 2011). Parallel aan het
opstellen van de bestuursopdracht is de bezuinigingscatalogus opgesteld, met
bezuinigingen op productniveau (begroting 2013). Voor de nieuwe subsidieverordening
Welzijn 2013 is de opdracht om in 2013 bezuinigingen circa 10% aan bezuinigingen te
realiseren ten opzichte van de begroting 2012.
Als we kijken naar bijgevoegde tabel “Overzicht subsidie-uitgaven Subsidieverordening
Welzijn in 2012 en 2013”, zien we dat er in de begroting 2013 een totale taakstelling is
ingeboekt van 11% (kolom C). Na het overleg met het veld en de toets aan beleid,
redelijkheid en billijkheid en vereenvoudiging waar mogelijk, komen we op een bezuiniging
van 8% (kolom E).
Overzicht wijzigingen taakstelling bezuinigingen
De wijzigingen zijn vetgedrukt in kolom D en E van de bijgevoegde tabel.
Sport
- De taakstellende bezuiniging op de jaarlijkse subsidies blijft 10%, maar de grondslag is
lager (bezuiniging niet berekenen over huurcompensatie zwembad). Dit leidt tot een
vermindering van de taakstelling van € 32.418,- naar € 17.925,-.
- De totale taakstellende bezuiniging voor de tarieven van de gemeentelijke
sportaccommodaties is hoog. Uitwerking vindt daarom plaats in diverse scenario’s. De
taakstelling tarieven valt niet onder de Subsidieverordening Welzijn 2006, maar is daar
wel op van invloed via huurcompenstatie. De taakstelling is niet opgenomen in het
financiële overzicht. De uitwerking van de nieuwe tarieven (diverse scenario’s) wordt
gelijktijdig met de stukken voor het subsidiebeleid voor besluitvorming voor gelegd aan
de raad.
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Cultuur
- Het volledig bezuinigen van de gelden van het “fonds voor culturele
welzijnsactiviteiten” is strijdig met de beleidsdoelstellingen die we vanuit cultuur
proberen te bereiken. Ook worden uit dit fonds nu een aantal vaste subsidies betaald.
Voorgesteld wordt de bezuiniging vooralsnog terug te brengen van € 16.900,- (100%)
naar € 4.400,- (26%). Bij de verdere uitwerking wordt gekeken of er nog ruimte is
voor een verhoging van de bezuiniging.
- Voor amateuristische kunstbeoefening is er gedurende 5 jaar een extra budget nodig
van € 10.000,- per jaar voor subsidies uniformen. Dit in verband met een redelijke
omvorming (vereenvoudiging) van de subsidieregels.
- De bezuiniging op de subsidies voor Koninginnedag en St. Nicolaas zijn niet juist
verwerkt in de begroting. In plaats van een bezuiniging van 100% was hier een
bezuiniging van 10% verwerkt.
Welzijn
- Voorstel is om de subsidie voor de Zonnebloemverenigingen te verhogen op basis van
redelijkheid en billijkheid.
- Voorgesteld wordt de taakstelling subsidie vrouwenverenigingen in plaats van 100% te
stellen op 10%. De nieuwe regels worden aangesloten bij grondslagen zorg en
participatie
- De bezuiniging op open jeugd en jongerenwerk is al in 2012 ingeboekt in de begroting.
Om de taakstelling toch zichtbaar te houden is in kolom A bij dit onderdeel het bedrag
begroting 2011 meegenomen (cursief weergegeven).
Conclusie
Zoals aangegeven bedraagt de bezuiniging na het overleg met het veld en de toets aan
beleid, redelijkheid en billijkheid en vereenvoudiging waar mogelijk 8% in plaats van 11%.
Absoluut komt het neer op een tekort in de begroting 2013 van € 37.054,60 tot 2017 en
daarna € 27.054,60 (overgangsregeling uniformen).

Bijlagen:
1. Concept nota subsidiebeleid (versie 2), toegestuurd bij de raadsstukken voor 14
december 2012 en te downloaden via www.weert.nl/subsidiebeleid
2. Tabel: overzicht subsidie-uitgaven Subsidieverordening Welzijn in 2012 en 2013
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Grootboek-

Omschrijving

Kosten-

Omschrijving

nummer

grootboeknummer

categorie

kostencategorie

5302000

25% investeringssubsidies

6425000

Overige inkomensoverdrachten

5302001

Exploitatiesubs. Sportver.

A

B

C

Begroting

Begroting

2012

2013

D

Percentage

E

Concept nota

bezuiniging

subsidiebeleid

Percentage
bezuiniging

SPORT
13.000,00

13.000,00

0%

13.000,00

0%
10%

6425001

Subsidies sportverenigingen (incl. majorette)

179.254,04

146.834,04

18%

161.328,64

6425001

Subsidies sportverenigingen (huur zwembad)

145.257,46

145.257,46

0%

145.257,46

0%

4.000,00

4.000,00

0%

2.500,00

38%

5302001

Exploitatiesubs. Sportver.

6425002

Subsidie sportraad

5302001

Exploitatiesubs. Sportver.

6425003

Subsidie topsport

28.000,00

28.000,00

0%

28.000,00

0%

5302001

Exploitatiesubs. Sportver.

6425004

Extra subsidie vv wilhelmina

1.829,00

1.829,00

0%

1.829,00

0%

5302002

Leidersvorming

6425000

Overige inkomensoverdrachten

4.250,00

4.250,00

0%

4.250,00

0%

5302004

Sportstimulering Gehandicapten

6343914

Sportieve recreatie gehandicapten (dso)

9.370,00

9.370,00

0%

9.370,00

0%

5302010

Bekers en prijzen

6343327

Overige inkomensoverdrachten

1.350,00

1.350,00

0%

0,00

100%

5400100

Amateuristische kunstbeoefening

6425005

Subsidie majorettenkorpsen

5400100

Amateuristische kunstbeoefening

6425006

Subsidie muziekgezelschappen

5400100

Amateuristische kunstbeoefening

6425007

5400100

Amateuristische kunstbeoefening

5400100

Amateuristische kunstbeoefening

CULTUUR
naar sport

naar sport

naar sport

naar sport

naar sport

114.150,00

102.735,00

10%

102.735,00

10%

Subsidie toneelverenigingen

7.750,00

6.975,00

10%

6.975,00

10%

6425008

Subsidie zanggezelschappen

59.893,00

53.903,00

10%

53.903,00

10%

6425053

Garantie-subsidie (WOK)

1.815,00

1.815,00

0%

1.815,00

0%

0,00

10.000,00

-100%

10.000,00

-100%

16.900,00

0

100%

Amateuristische kunstbeoefening

Overgangsregeling uniformen (periode 2013-2017)

5412000

Cultuur: overig

6425042

Subsidie welzijnsfonds

12.500,00

26%

5601100

Koninginnedag

6425000

Overige inkomensoverdrachten

3.900,00

3.510,00

10%

0,00

100%

5601102

Carnaval

6425000

Overige inkomensoverdrachten

28.000,00

25.000,00

11%

25.000,00

11%

5601103

Sint Nicolaas

6425000

Overige inkomensoverdrachten

1.040,00

936,00

10%

0,00

100%

6200000

Integrerend ouderenbeleid

6425037

Subsidie ouderenverenigingen

43.000,00

39.300,00

9%

39.300,00

9%

6200000

Integrerend ouderenbeleid

6425038

Subsidie dagopvang ouderen

26.720,00

26.720,00

0%

26.720,00

0%

6200000

Integrerend ouderenbeleid

6425039

Subsidie Stg. tafeltje dek je

50.615,00

50.615,00

0%

50.615,00

0%

6200001

Budget ouderen en gehandicapten

6425000

Overige inkomensoverdrachten

2.500,00

2.500,00

0%

2.500,00

0%

6201001

Slachtofferhulp

6425000

Overige inkomensoverdrachten

15.450,00

15.450,00

0%

15.450,00

0%

6203000

Gehandicaptenbeleid

6425000

Overige inkomensoverdrachten

30.048,00

30.048,00

0%

30.048,00

0%

7140000

Algemene gezondheidszorg

6425047

Subsidie EHBO

810,00

810,00

0%

810,00

0%

7140000

Algemene gezondheidszorg

6425048

Subsidie zonnebloem

461,00

461,00

0%

1.000,00

-117%

6302001

Jeugd- en jongerenwerk

6425020

Subsidie kindervakantiewerk

6302001

Jeugd- en jongerenwerk

6425021

Subsidie method. jeugd-/jongerenwerk

6302001

Jeugd- en jongerenwerk

6425022

Subsidie open jeugd-/jongerenwerk (2011)

6302100

Integraal jeugdbeleid

6425023

Werkbudget samenh.jeugdbel.i/d groei

6202000

Minderhedenbeleid

6425000

5110200

Emancipatie

5110200

Emancipatie

6300001
6300001

WELZIJN

12.000,00

12.000,00

0%

12.000,00

0%

114.095,00

103.095,00

10%

103.095,00

10%

19.803,00

5.803,00

71%

5.803,00

71%

7.000,00

7.000,00

0%

7.000,00

0%

Overige inkomensoverdrachten (subsidies en werkbudget)

38.000,00

34.200,00

10%

29.200,00

23%

6425041

Subsidie vrouwenorganisaties

24.030,00

0,00

100%

21.627,00

10%

6425052

Subsidie projecten (werkgroep 8 mrt/Antje Award)

600,00

600,00

0%

600,00

Wijkgericht werken

6425049

Subsidie leefbaarheidsbudget

56.000,00

56.000,00

0%

56.000,00

0%

Wijkgericht werken

6425050

Subsidie wijk en dorpsraden

98.160,00

88.360,00

10%

88.360,00

10%

1.031.726,50

11%

1.068.591,10

8%

1.159.050,50
TOTALE BEZUINIGING

-127.324,00

-90.459,40

0%

