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ONDERWERP
Wijzigen uiterste termijnen voor het aanvragen van subsidies door vrijwilligersorganisaties.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
In de “Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013” en de bijbehorende
deelsubsidieverordeningen zijn de subsidieregelingen voor de vrijwilligersorganisaties vastgelegd.
Deze verordeningen zijn op 1 januari 2013 in werking getreden. Bij de uitvoering van de
verordening zijn wij tegen een paar knelpunten aangelopen betreffende de geldende termijnen
voor het aanvragen van subsidies. Voor een aantal subsidieregelingen is het gewenst om de
uiterste termijnen voor het indienen van een aanvraag voor subsidie te wijzigen. Doel van dit
voorstel is om middels het wijzigen van deze termijnen, de uitvoering van het Weerter
subsidiebeleid te optimaliseren.
PROBLEEMSTELLING
In de subsidieverordeningen zijn de procedures voor het aanvragen van de subsidies vastgelegd.
Voor elke subsidie geldt dat er een uiterste termijn is vastgelegd voor het indienen van de
aanvraag voor subsidie. Wij zijn verplicht om de subsidieverordeningen correct uit te voeren. Dit
betekent dat de uiterste termijnen moeten worden gehanteerd. Tot 2013 zijn wij in de regel soepel
omgegaan met de uiterste termijnen. Dit gebeurde om aanvragers niet te duperen. Juridisch
gezien is dit niet correct. Het tast de rechtszekerheid van zowel de gemeente als de aanvragers
van de subsidies aan. Daarom passen wij met ingang van 2013 de verordening strikt toe.
In 2013 hebben veel organisaties hun aanvragen voor subsidie te laat ingediend. Dit was mede te
wijten aan onze soepele omgang met de termijnen in voorgaande jaren. Om deze reden hebben wij
besloten om deze aanvragen toch in behandeling te nemen. Dit was mogelijk door het toepassen
van de in de verordeningen opgenomen hardheidsclausules. Toepassing hiervan is in principe
eenmalig mogelijk. Daarna moet de regeling worden aangepast. Wij hebben alle organisaties die de
aanvraag te laat hebben ingediend gevraagd naar de reden van de overschrijding van de termijn.
Hieruit komt naar voren dat bij een aantal subsidies de uiterste aanvraagtermijn leidt tot
knelpunten:
Jaarlijkse subsidies
Jaarlijkse subsidies kunnen worden aangevraagd door organisaties binnen de beleidsterreinen
sport, cultuur en welzijn (o.a. sportverenigingen, zangverenigingen, ouderenverenigingen en
scoutinggroepen). De uiterste termijn voor het indienen van een aanvraag is 1 september
voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Deze termijn is vastgelegd in
artikel 6, lid 2 van de “Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013”. Aan de
betreffende organisaties wordt in juni een aanvraagformulier toegestuurd. De meeste organisaties
hebben in de maanden juli en augustus geen activiteiten. De uiterste termijn voor het indienen van
de subsidieaanvraag valt dan gelijk of ligt zelfs iets voor het einde van deze “vakantieperiode”. Een
deel van de organisaties ervaart dit als een knelpunt. Sommige organisaties beschikken voor de
zomervakantie nog niet over alle benodigde gegevens voor het indienen van de aanvraag.
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Eenmalige subsidies voor kaderopleidingen
Sportverenigingen kunnen eenmalige subsidies aanvragen voor kaderopleidingen. De aanvraag
dient nu 8 weken voor de start van de opleiding te worden ingediend. Deze termijn is vastgelegd in
artikel 13, lid 1 van de “Deelsubsidieverordening sport 2013”. Het opleidingsprogramma van de
aanbieders (veelal sportbonden), is niet altijd 8 weken voor de start van de opleiding bekend.
Sommige opleidingen starten ook alleen onder voorbehoud van deelname. Definitieve doorgang is
dan pas kort voor de start van de opleiding bekend. Bij een deel van de opleidingen is het hierdoor
voor de verenigingen niet mogelijk om de aanvraag binnen de gestelde uiterste termijn in te
dienen.
Eenmalige subsidies voor investeringen
Sportverenigingen en scoutingorganisaties kunnen eenmalige subsidies aanvragen voor
investeringen in onroerend goed (realisatie en groot onderhoud).
Voor investeringen tot € 20.000,- dient de aanvraag nu uiterlijk 12 weken voor de start van de
activiteit te worden ingediend. Dit is vastgelegd in artikel 6, lid 3 van de “Algemene
Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013”.
Voor investeringen boven de € 20.000,- dient de aanvraag nu uiterlijk 16 weken voor de start van
de activiteit te worden ingediend. Dit is vastgelegd in artikel 9, lid 2 van de
“Deelsubsidieverordening Investeringen 2013”.
In de praktijk blijkt dat deze termijnen leiden tot praktische knelpunten. Om de subsidie te kunnen
indienen dienen de kosten bekend te zijn. Als de kosten bekend zijn, dan willen de organisaties de
werkzaamheden graag snel kunnen uitvoeren. Omdat de aanvraag 12 of 16 weken voor de start
van de activiteiten dient plaats te vinden, dienen de organisaties dan 12 of 16 weken te wachten
met de start van de uitvoering. Deze verplichting om niet eerder te starten met de uitvoering van
de activiteiten is nog eens extra vastgelegd in artikel 6 lid 2 van de “Deelsubsidieverordening
Investeringen”.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Wij stellen voor de termijnen voor het indienen van aanvragen voor de genoemde subsidies als
volgt te wijzigen:
Jaarlijkse subsidies
De uiterste termijn wijzigen van 1 september naar 15 september. Dit geeft de aanvragers meer
ruimte om de aanvraag na de zomervakantie in te dienen. Een verdere oprekking van de termijn
vinden wij niet gewenst. Als er begin september sprake is van ontbrekende gegevens, dan kan de
aanvraag toch worden ingediend. Het ontbreken van gegevens kan op het formulier worden
vermeld. De aanvrager krijgt dan schriftelijk bericht dat de ontbrekende gegevens binnen een
termijn van 4 weken kunnen worden aangevuld.
In artikel 7 lid 1 van de “Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013” is
vastgelegd dat wij uiterlijk op 31 december een besluit nemen. Deze termijn wijzigt niet.
Eenmalige subsidies voor kaderopleidingen
De uiterste termijn wijzigen van uiterlijk 8 weken voor de start van de opleiding naar uiterlijk 1
week voor de start van de opleiding. Dit geeft de verenigingen voldoende ruimte de aanvragen
tijdig in te dienen.
In artikel 13, lid 2a van de “Deelsubsidieverordening Sport 2013” is vastgelegd dat wij binnen 6
weken na het indienen van de aanvraag een besluit nemen. Deze termijn wijzigt niet. Dit kan
betekenen dat het besluit op de aanvraag later is dan de start van de opleiding. Dit is een stukje
risico voor de verenigingen.
Eenmalige subsidies voor investeringen
De uiterste termijnen van uiterlijk 12 en 16 weken voor de start van de activiteiten wijzigen naar
uiterlijk 1 week voor de start van de uitvoering van de werkzaamheden.
In artikel 7 lid 2 van de “Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013” is
vastgelegd dat wij binnen 8 weken na het indienen van de aanvraag een besluit nemen. Deze
termijn wijzigt niet. Dit kan betekenen dat het besluit op de aanvraag later is dan de start van de
uitvoering van de werkzaamheden. Dit is een stukje risico voor de aanvragers. Bij grote
investeringen melden de aanvragers zich altijd op tijd bij de gemeente en vindt vaak overleg
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plaats. De beslistermijn van 8 weken kan dan duidelijk onder de aandacht worden gebracht van de
aanvragers. Als de realisatie mede afhankelijk is van het verkrijgen van de subsidie, kan de
aanvrager hier rekening mee houden in de planning.
Wij zullen uw besluit op de eerst mogelijke datum na de raadsvergadering publiceren. Voor de
wijziging van de termijnen van de eenmalige subsidies is een directe inwerkingtreding gewenst.
Deze subsidies worden gedurende het jaar aangevraagd.
COMMUNICATIE
Jaarlijkse subsidies
Wij sturen de organisaties die in aanmerking komen voor een jaarlijkse subsidie in de maand juni
een aanvraagformulier toe met een begeleidende brief. Zowel op het formulier als in de brief wordt
de gewijzigde termijn duidelijk vermeld.
Eenmalige subsidies voor kaderopleidingen en investeringen
De sportverenigingen en scoutinggroepen worden na uw besluit schriftelijk geïnformeerd over de
gewijzigde termijn.
EVALUATIE
Niet van toepassing.

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 het verleden tegen de subsidieverordening te hebben gestemd
en kan derhalve nu ook niet instemmen.
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VOORSTEL COLLEGE
1. Besluiten om de uiterste termijn voor het aanvragen van een jaarlijkse subsidie, zoals
vastgelegd in artikel 6, lid 2 van de "Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen
2013", te wijzigen van 1 september naar 15 september.
2. Besluiten om de uiterste termijn voor het aanvragen van een eenmalige subsidie voor
kaderopleidingen, zoals vastgelegd in artikel 13, lid 1 van de "Deelsubsidieverordening Sport
2013", te wijzigen van uiterlijk 8 weken voor de start van de opleiding naar uiterlijk 1 week voor
de start van de opleiding.
3. Besluiten om de uiterste termijn voor het aanvragen van een eenmalige subsidie voor
investeringen tot € 20.000,-, zoals vastgelegd in artikel 6, lid 3 van de "Algemene
Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013", te wijzigen van uiterlijk 12 weken voor de
start van de activiteiten naar uiterlijk 1 week voor de start van de uitvoering.
4. Besluiten om de uiterste termijn voor het aanvragen van een eenmalige subsidie voor
investeringen hoger dan € 20.000,-, zoals vastgelegd in artikel 9, lid 2 van de
"Deelsubsidieverordening Investeringen 2013", te wijzigen van uiterlijk 16 weken voor de start van
de uitvoering naar uiterlijk 1 week voor de start van de uitvoering.
5. Besluiten om de ingangsdatum van de onder 1., 2., 3. en 4. genoemde wijzigingen te bepalen
op de eerste dag na publicatie.
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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Nummer raadsvoorstel: RAD-000948

RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 februari 2014;

besluit:
1. De uiterste termijn voor het aanvragen van een jaarlijkse subsidie, zoals vastgelegd in artikel 6,
lid 2 van de "Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013", te wijzigen van 1
september naar 15 september.
2. De uiterste termijn voor het aanvragen van een eenmalige subsidie voor kaderopleidingen, zoals
vastgelegd in artikel 13, lid 1 van de "Deelsubsidieverordening Sport 2013", te wijzigen van
uiterlijk 8 weken voor de start van de opleiding naar uiterlijk 1 week voor de start van de
opleiding.
3. De uiterste termijn voor het aanvragen van een eenmalige subsidie voor investeringen tot €
20.000,-, zoals vastgelegd in artikel 6, lid 3 van de "Algemene Subsidieverordening Welzijn en
evenementen 2013", te wijzigen van uiterlijk 12 weken voor de start van de activiteiten naar
uiterlijk 1 week voor de start van de uitvoering.
4. De uiterste termijn voor het aanvragen van een eenmalige subsidie voor investeringen hoger
dan € 20.000,-, zoals vastgelegd in artikel 9, lid 2 van de "Deelsubsidieverordening Investeringen
2013", te wijzigen van uiterlijk 16 weken voor de start van de uitvoering naar uiterlijk 1 week voor
de start van de uitvoering.
5. De ingangsdatum van de onder 1., 2., 3. en 4. genoemde wijzigingen bepalen op de eerste dag
na publicatie.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 maart 2014.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

