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ONDERWERP 

 
Aanpassen Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 en bijbehorende 
Deelsubsidieverordeningen 
 

AANLEIDING EN DOELSTELLING 
 
De nieuwe Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 en bijbehorende 
Deelsubsidieverordeningen zijn per 1 januari 2013 in werking getreden. Bij de subsidieverlening 
2013 is gebleken dat er enkele aanpassingen nodig zijn. Daarom leggen wij u een concept-
wijzigingsverordening Subsidies Welzijn en evenementen 2013 voor. De wijzigingen worden – voor 
zover nodig – toegelicht in bijgevoegde concept-notitie Toelichting wijzigingen Subsidies Welzijn en 
evenementen 2013. 
 
Doel van dit raadsvoorstel is om beide documenten in concept te laten vaststellen en er inspraak 
op te verlenen. In de raadsvergadering van 30 oktober 2013 kunnen de stukken dan – na 
eventuele wijzigingen op basis van de inspraakprocedure – definitief worden vastgesteld. De 
gewijzigde verordening treedt dan 1 januari 2014 in werking. 
 
 

PROBLEEMSTELLING 
 
Noodzaak aanpassingen 
 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 
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. 
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OPLOSSINGSRICHTINGEN 
 
Bovengenoemde aanpassingen zijn verwerkt in bijgevoegde concept-wijzigingsverordening 
Subsidies Welzijn en evenementen 2013 en worden – voor zover nodig – toegelicht in bijgevoegde 
concept-notitie Toelichting wijzigingen Subsidies Welzijn en evenementen 2013. 
 
Kortheidshalve verwijzen wij u naar bijgevoegde concept-wijzigingsverordening Subsidies Welzijn 
en evenementen 2013 en de concept-notitie Toelichting Wijzigingen Subsidies Welzijn en 
evenementen. In de wijzigingsverordening is de bestaande tekst weergegeven in de linkerkolom en 
wordt de voorgestelde nieuwe tekst in de rechterkolom (onderstreept) weergegeven.  
 
 

FINANCIËLE GEVOLGEN 
 
Jaarlijks wordt in de begroting een raming opgenomen voor het verstrekken van subsidies op het 
gebied van Welzijn en evenementen. Voorstel is om twee grondslagen aan te passen (Werkgroep 8 
maart en DSO paardrijden). Dit heeft beperkte consequenties (een verlaging met € 175,- en een 
verhoging met € 650,- levert netto € 475,- meer kosten op jaarbasis). Dit wordt meegenomen bij 
de raming van de subsidies (begroting 2014). 
 
Voor de 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 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. 
 
 

COMMUNICATIE 
 
In de aanloop naar het vaststellen van de nieuwe Algemene Subsidieverordening Welzijn en 
evenementen 2013 en de bijbehorende Deelsubsidieverordeningen is op diverse momenten met 
het veld gecommuniceerd. Bij het behandelen van de aanvragen voor subsidie 2013 en bij het 
behandelen van de bezwaarschriften naar aanleiding van de subsidie 2013 is ook met de betrokken 
organisaties overlegd.  
 
Formele inspraak 
Wij stellen u voor om op beide documenten inspraak op maat te verlenen, op grond van artikel 4 
tweede lid van de Inspraakverordening van de gemeente Weert, volgens onderstaand schema: 
 

Schriftelijke inspraakprocedure concept-wijzigingsverordening 
Subsidies Welzijn en evenementen 2013 en concept-notitie 
"Toelichting wijzigingen Subsidies Welzijn en evenementen 2013" 

26 juni – 24 augustus 2013 

Verwerken zienswijzen en eventueel aanpassen concept-
wijzigingsverordening Subsidies Welzijn en evenementen 2013 en 
concept-notitie "Toelichting wijzigingen Subsidies Welzijn en 
evenementen 2013" 

26 augustus – 12 september 
2013 

Vaststellen Wijzigingsverordening Subsidies Welzijn en 
evenementen 2013 en notitie "Toelichting wijzigingen Subsidies 
Welzijn en evenementen 2013" 

B&W: 17 september 2013 
Commissie WZ: 8 oktober 2013 
Raad: 30 oktober 2013 

 
In dit schema is rekening gehouden met de zomervakantie, door een termijn van 8 weken te 
geven. 
 

EVALUATIE 
 
De “Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013” en de nota Subsidiebeleid 
Welzijn en evenementen worden elke 4 jaar herzien. 
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ADVIES RAADSCOMMISSIE 

 
 
 Het advies van de raadscommissie Welzijn is: 

 
  voorstel rijp voor behandeling in de raad; 

 
agenderen als hamerstuk. 

 
 Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties: 

 
  Het CDA geeft aan dat de verordening is aangepast zoals gevraagd. Het lijkt wel 

onduidelijker te worden. Het CDA geeft aan dat het duidelijk moet zijn voor 
degenen waarvoor de verordening is bedoeld. WL geeft eveneens aan dat de 
verordening is aangepast zoals gevraagd. Of dit verstandig is is onbekend. D66 
geeft aan tegen het subsidiebeleid te hebben gestemd. Over de werkwijze is D66 
tevreden, over de inhoud niet. De PvdA geeft ook aan tegen het subsidiebeleid 
te hebben gestemd. De VVD geeft aan dat de raad een antwoord heeft gekregen 
op het gevraagde. 

 

 
VOORSTEL COLLEGE 

 
De raad voorstellen te besluiten: 
1. bijgevoegde concept-wijzigingsverordening Subsidies Welzijn en evenementen 2013 vast te 
stellen en bijgevoegde concept-notitie "Toelichting wijzigingen Subsidies Welzijn en evenementen 
2013" vast te stellen en - na definitieve besluitvorming - als bijlage 5 toe te voegen aan de Nota 
Subsidiebeleid Welzijn en evenementen; 
2. op beide concepten inspraak te verlenen conform het in bijgevoegd concept-raadsvoorstel 
opgenomen voorstel. 
 
 
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-000835 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2013; 
 
 
 

b e s l u i t : 
 
1. bijgevoegde concept-wijzigingsverordening Subsidies Welzijn en evenementen 2013 vast te 
stellen en bijgevoegde concept-notitie "Toelichting wijzigingen Subsidies Welzijn en evenementen 
2013" vast te stellen en - na definitieve besluitvorming - als bijlage 5 toe te voegen aan de Nota 
Subsidiebeleid Welzijn en evenementen; 
2. op beide concepten inspraak te verlenen conform het in bijgevoegd concept-raadsvoorstel 
opgenomen voorstel. 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 juni 2013. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 
 
 


