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ONDERWERP 

 
Vaststellen van subsidieplafonds voor het jaar 2014 voor subsidies uit de Algemene 
Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 en bijbehorende deelsubsidieverordeningen en 
subsidies uit de Wijzgingsverordening subsidies welzijn en evenementen 2013. 
 

AANLEIDING EN DOELSTELLING 
 
In de Algemene Subsidieverordening Welzijn en Evenementen, die op 31 oktober 2012 is 
vastgesteld door uw raad, is bij bepaalde eenmalige subsidies opgenomen dat uw raad jaarlijks een 
subsidieplafond vaststelt, gelijktijdig met de vaststelling van de begroting. 
 
De vaststelling van de begroting 2014 vindt plaats op 6 november 2013 met behandeling in de 
raadscommissies in de tweede week van oktober. Aan uw raad wordt in de reguliere raadscyclus 
van oktober (behandeling raad 30 oktober) een voorstel voor het vaststellen van de 
“wijzigingsverordening Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen” aangeboden. 
Hierin zijn wijzigingen opgenomen op de “Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 
2013” en bijbehorende deelsubsidieverordeningen. Eén van de voorgestelde wijzigingen is het 
toevoegen van een subsidieregeling “Tegemoetkoming bij calamiteiten” aan de 
“Deelsubsidieverordening Evenementen 2013”, met een subsidieplafond van € 5.000,-. Om tijdige 
besluitvorming over de subsidieplafonds voor het jaar 2014 veilig te stellen, is het noodzakelijk om 
voorliggend voorstel op dit moment al in procedure te brengen.  
 

PROBLEEMSTELLING 
 
Een aanvraag om subsidie die voldoet aan de subsidievoorwaarden zoals gesteld in de van 
toepassing zijnde subsidieverordening, moet gehonoreerd worden, ook als het daarvoor 
beschikbaar gestelde budget wordt overschreden.  
 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 
 
Om de subsidie-uitgaven beheersbaar te houden, is in de Algemene Subsidieverordening Welzijn 
en evenementen 2013 en bijbehorende deelsubsidieverordeningen, gekozen voor de toepassing 
van subsidieplafonds bij bepaalde eenmalige subsidies. Door het instellen van een subsidieplafond 
wordt het maximale budget dat beschikbaar is voor de subsidieregeling vastgelegd. Is dit plafond 
bereikt, dan moet de aanvraag om subsidie voor het lopende subsidiejaar, worden afgewezen. 
Door het jaarlijks opnieuw vaststellen van de subsidieplafonds, kan het beleid desgewenst voor het 
volgende subsidiejaar worden bijgesteld. In Weert is ervoor gekozen om de vaststelling van de 
subsidieplafonds gelijktijdig te laten plaatsvinden met de vaststelling van de begroting. Dit voorstel 
heeft betrekking op het jaar 2014. 
 
Conform de verordening moeten subsidieplafonds worden vastgesteld voor: 
1. Eenmalige subsidies voor kaderopleidingen (Deelsubsidieverordening Sport 2013); 
2. Subsidieregeling Investeringen (Deelsubsidieverordening Investeringen 2013); 
3. Subsidieregeling Evenementen (Deelsubsidieverordening Evenementen 2013); 
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4. Subsidieregeling tegemoetkoming bij calamiteiten (Deelsubsidieverordening Evenementen 
2013, onderdeel wijzigingsverordening, datum inwerking treding 1 januari 2014).  

 
Voor bovenstaande regelingen worden voor het jaar 2014 de volgende plafonds voorgesteld: 
1. € 7.000,-  (ongewijzigd ten opzichte van 2013); 
2. € 14.610,-  (ongewijzigde ten opzichte van 2013; 
3. € 20.000,-  (ongewijzigd ten opzichte van 2013); 
4. € 5.000,-  (nieuw, onderdeel van de wijzigingsverordening).  
 
Financiële paragraaf 
De bedragen onder 1, 2 en 3 zijn opgenomen in de conceptbegroting 2014. Het bedrag onder 4 
(subsidieregeling tegemoetkoming bij calamiteiten) is niet apart opgenomen in de 
conceptbegroting 2014. In het voorstel voor het vaststellen van de wijzigingsverordening (raad 30 
oktober 2013), is voorgesteld de kosten van deze subsidieregeling te dekken uit het budget van de 
subsidieregeling Evenementen (punt 3, € 20.000,-). Zoals aangegeven onder de kop 
PROBLEEMSTELLING, moet een aanvraag om subsidie die voldoet aan de subsidievoorwaarden 
zoals gesteld in de van toepassing zijnde subsidieverordening, gehonoreerd worden. Wanneer een 
plafond is vastgesteld, dienen aanvragen gehonoreerd te worden totdat het plafond is bereikt. 
Concreet betekent dit dat vanaf 2014 op basis van de “Deelsubsidieverordening Evenementen 
2013”  aanvragen voor de subsidieregeling “Evenementen” gehonoreerd moeten worden tot een 
bedrag van € 20.000,- én aanvragen voor de subsidieregeling “Tegemoetkoming bij calamiteiten” 
tot een bedrag van € 5.000,-. Dit is samen € 25.000,-, wat meer is dan het beschikbare budget 
van € 20.000,-. Daarom is in het voorstel van de wijzigingsverordening opgenomen dat wanneer er 
als gevolg van de dekken van de subsidieregeling “Tegemoetkoming bij calamiteiten” een 
overschrijding plaats vindt van het budget van de subsidieregeling “Evenementen”, er bijstelling 
van het budget plaatsvindt via de eerstvolgende kwartaalrapportage. Deze bijstelling is op 
jaarbasis dus maximaal € 5.000,-.  
 

COMMUNICATIE 
 
Belanghebbenden moeten tijdig kennis kunnen nemen van vastgestelde subsidieplafonds voor het 
komende subsidiejaar. Het besluit tot het vaststellen van de subsidieplafonds wordt daarom bij de 
eerstvolgende gelegenheid gepubliceerd in het Digitale Gemeenteblad met schriftelijke 
kennisgeving in het “Land van Weert / De Trompetter”.  
 

EVALUATIE 
 
Zoals aangegeven in de Nota Subsidiebeleid Welzijn en evenementen zal ons college de 
subsidieverstrekking monitoren. We zullen daarbij ook in beeld brengen of de vastgestelde plafonds 
worden bereikt. Als daar aanleiding voor is zullen wij volgend jaar bij de vaststelling van de 
begroting, bijgestelde plafonds ter besluitvorming aan u voorleggen.  
 

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: 

 
  D66 geeft aan in te stemmen met het instellen van subsidieplafonds. 
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VOORSTEL COLLEGE 

 
A. 
1. Besluiten om voor de navolgende subsidies uit de Algemene Subsidieverordening Welzijn en 
Evenementen 2013 en bijbehorende deelsubsidieverordeningen en uit de Wijzigingsverordening 
subsidies welzijn en evenementen 2013 voor het jaar 2014 de volgende subsidieplafonds vast te 
stellen: 
a. € 7.000,- voor eenmalige subsidies voor kaderopleidingen; 
b. € 14.610,- voor de Subsidieregeling Investeringen; 
c. € 20.000,- voor de Subsidieregeling Evenementen; 
d. € 5.000,- voor de Subsidieregeling Tegemoetkoming bij calamiteiten. 
 
2. Vaststellen dat de verdeling van de beschikbare subsidiemiddelen, tot een maximum van het 
vastgestelde plafond, gebeurt conform het bepaalde in de van toepassing zijnde 
(deel)subsidieverordening, te weten: 
Ad. 1.a. artikel 14, lid 3 van de Deelsubsidieverordening Sport 2013; 
Ad. 1.b. artikel 10, lid 1 c en lid 2c van de Deelsubsidieverordening Investeringen 2013; 
Ad. 1.c. artikel 5, lid 2 en 3 van de Deelsubsidieverordening Evenementen 2013; 
Ad. 1.d. artikel 13, lid 3 van de Deelsubsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 (onderdeel 
van de Wijzigingsverordening). 
 
3. Bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag na publicatie in het 
Digitale gemeenteblad van de gemeente Weert. 
 
B. 
Aanpassen van het voorstel onder A voor zover dit ten gevolge van de besluitvorming over de 
vaststelling van de "Wijzigingsverordening Subsidies welzijn en evenementen 2013" (voor het 
onderdeel Subsidieregeling Tegemoetkoming bij calamiteiten) van toepassing is (besluit raad 30 
oktober 2013). 
 
C. 
Aanpassen van het voorstel onder A. voor zover dit ten gevolge van de vaststelling van de 
Begroting 2014 noodzakelijk is (besluit raad 6 november 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 24 september 2013; 
 
Gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Welzijn en 
Evenementen 2013 en bijbehorende deelsubsidieverordeningen; 
 

b e s l u i t : 
 
1. Om voor de navolgende subsidies uit de Algemene Subsidieverordening Welzijn en Evenementen 
2013 en bijbehorende deelsubsidieverordeningen en uit de Wijzigingsverordening subsidies welzijn 
en evenementen 2013 voor het jaar 2014 de volgende subsidieplafonds vast te stellen: 
a. € 7.000,- voor de Subsidieregeling voor  kaderopleidingen sport; 
b. € 14.610,- voor de Subsidieregeling Investeringen; 
c. € 20.000,- voor de Subsidieregeling Evenementen; 
d. € 5.000,- voor de Subsidieregeling Tegemoetkoming bij calamiteiten. 
 
2. Vast te stellen dat de verdeling van de beschikbare subsidiemiddelen, tot een maximum van het 
vastgestelde plafond, gebeurt conform het bepaalde in de van toepassing zijnde 
(deel)subsidieverordening, te weten: 
Ad. 1.a. artikel 14, lid 3 van de Deelsubsidieverordening Sport 2013; 
Ad. 1.b. artikel 10, lid 1 c en lid 2c van de Deelsubsidieverordening Investeringen 2013; 
Ad. 1.c. artikel 5, lid 2 en 3 van de Deelsubsidieverordening Evenementen 2013; 
Ad. 1.d. artikel 13, lid 3 van de Deelsubsidieverordening Evenementen 2013. (onderdeel van de 
Wijzigingsverordening). 
 
3. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag na publicatie in het 
Digitale gemeenteblad van de gemeente Weert. 
 
B. 
Het voorstel onder A aan te passen voor zover dit ten gevolge van de besluitvorming over de 
vaststelling van de "Wijzigingsverordening Subsidies welzijn en evenementen 2013" (voor het 
onderdeel Subsidieregeling Tegemoetkoming bij calamiteiten) van toepassing is (besluit raad 30 
oktober 2013). 
 
C. 
Het voorstel onder A. aan te passen voor zover dit ten gevolge van de vaststelling van de 
Begroting 2014 noodzakelijk is (besluit raad 6 november 2013). 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 november 2013. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 


