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Bijlage 5:
Toelichting bij de (voorgestelde) aanpassingen van de
Algemene Subsidieverordening Welzijn
en evenementen 2013
en bijbehorende Deelsubsidieverordeningen

Vastgesteld door b&w:
Behandeling door commissie Welzijn:
Vaststelling door de raad:

17 september 2013
8 oktober 2013
30 oktober 2013.

1. Inleiding
De wijzigingsverordening wordt in de Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013
en bijbehorende Deelsubsidieverordeningen verwerkt. In deze notitie wordt de keuze voor de
diverse voorgestelde aanpassingen nader gemotiveerd. Deze notitie wordt – na definitieve
besluitvorming – als bijlage aan de Nota Subsidiebeleid Welzijn en evenementen toegevoegd, zodat
alle beleidskeuzes voor de inzet van het instrument subsidies overzichtelijk bij elkaar blijven.
Uit praktische overwegingen is ervoor gekozen om deze toelichtingen per onderdeel in een aparte
notitie op te nemen en niet tussen te voegen bij de afzonderlijke hoofdstukken van de
oorspronkelijke nota.

2. Toelichtingen aanpassingen Algemene Subsidieverordening Welzijn en
evenementen 2013
(onderdeel A van de wijzigingsverordening)
Artikel 16 Verantwoording subsidies tot € 5.000,Betreft
Hoofdstuk 1, Algemene bepalingen
Voorstel
Subsidies met een variabele subsidiecomponent niet direct vaststellen.
Toelichting
Een vereenvoudiging die bij de nieuwe subsidieverordening is doorgevoerd is dat subsidies tot
€ 5.000,- direct worden vastgesteld. Echter, een aantal subsidies onder de € 5.000,- bestaan
deels uit variabele componenten. Daarvan kan vooraf onvoldoende concreet worden gemaakt hoe
hoog deze kosten zullen zijn, omdat ze ook afhankelijk zijn van de feitelijk verrichte activiteiten of
daaraan verbonden kosten. Daarom wordt nu de mogelijkheid opgenomen om ook bij subsidies tot
€ 5.000,- met een variabele subsidiecomponent de “gewone” procedure van subsidieverlenen en
subsidie (achteraf) vaststellen te hanteren.
B&W-besluit d.d. 21 mei 2013

2

3. Toelichtingen aanpassingen Deelsubsidieverordening Sport 2013
(onderdeel B van de wijzigingsverordening)
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Betreft
Hoofdstuk 1, algemene bepalingen (in relatie tot jaarlijkse subsidie sportverenigingen)
Voorstel
Tekstueel wijzigen van de omschrijving van het begrip “regiofunctie”
Toelichting
Om in aanmerking te komen voor een jaarlijkse subsidie dienen sportverenigingen te voldoen aan
diverse eisen. Een van deze eisen is dat minimaal 75% van de leden in de gemeente Weert woont.
Als de vereniging een regiofunctie vervult, dan is percentage lager, namelijk minimaal 50%
(artikel 5, lid 1 c). Het begrip regiofunctie is omschreven in artikel 1 van de
“Deelsubsidieverordening Sport 2013”. Deze omschrijving is als volgt:
“er wordt gesproken over regiofunctie indien een vereniging een aanzienlijk aantal leden aantrekt
uit de omliggende gemeenten omdat er in deze gemeenten geen aanbod is voor de betreffende
activiteit.”
Door de sportverenigingen zijn vragen gesteld over deze begripsomschrijving:
- is er ook sprake van een regiofunctie als de tak van sport wél in de betreffende gemeenten
wordt aangeboden, maar niet alle disciplines binnen de tak van sport? Bijvoorbeeld er is in een
buurgemeente wel een paardensportvereniging, maar geen paardensportvereniging die de
discipline springen aanbiedt;
- is er ook sprake van een regiofunctie als de tak van sport wel in de betreffende gemeenten
wordt aangeboden, maar niet op een door de leden gewenst hoger prestatieniveau?
Bijvoorbeeld er is in de buurgemeente wel een vereniging die de handbalsport beoefent, maar
uitsluitend op recreatief niveau en niet in competitieverband.
Wij zijn van mening dat er in bovenstaande situaties ook sprake is van een regiofunctie. De
huidige begripsomschrijving sluit dit in principe niet uit, maar gezien de vragen is verduidelijking
van de omschrijving gewenst. Tevens hebben wij geconcludeerd dat waar in de huidige
begripsomschrijving staat “betreffende activiteit” wordt bedoeld “de beoefening van de
betreffende tak van sport in verenigingsverband”. Dit is ook meegenomen in de aangepaste
begripsomschrijving.
B&W-besluit d.d. 21 mei 2013
Artikel 3 Doelgroep
Betreft
Hoofdstuk 1, algemene bepalingen (in relatie tot jaarlijkse subsidie sportverenigingen)
Voorstel
De vereniging “meisjeskoor Cantarella” toevoegen aan de doelgroep “Sportverenigingen”.
Toelichting
In het nieuwe subsidiebeleid is ervoor gekozen om vanaf 2013 voor de activiteit dans subsidie te
verlenen via de subsidieregeling voor sportverenigingen. Deze beleidskeuze is vastgelegd in de
nota “Subsidiebeleid Welzijn en evenementen”. Tot 2013 werd voor de activiteit dans subsidie
verstrekt aan twee organisaties: Stichting Vrije Jeugd Groenewoud (Jazzdance) en de vereniging
“meisjeskoor Cantarella” (Streetdance), hierna te noemen Cantarella. In de nieuwe
subsidieverordening is de subsidieregeling voor sportverenigingen toegankelijk voor de doelgroep
“Sportvereningen”. Om de subsidieregeling voor sportverenigingen juridisch correct te kunnen
toepassen voor beide organisaties dienen zij daadwerkelijk een sportvereniging te zijn. Voor
Stichting Vrije Jeugd Groenewoud is dit geen knelpunt. Zij wijzigt de rechtspersoon in 2013 van
een stichting naar een vereniging en voldoet daarmee voor het subsidiejaar 2014 aan de
doelgroep. Voor Cantarella is dit wel een knelpunt. De rechtsvorm vereniging is correct, maar
omdat de vereniging zowel zang als dans beoefent, voldoet de vereniging niet aan de omschrijving
van de doelgroep “Sportverenigingen” zoals opgenomen in de verordening. De vereniging kan
alleen aan deze eis voldoen als zij naast de zangvereniging een aparte sportvereniging opricht. Dit
achten wij ongewenst. Het onderbrengen van diverse activiteiten in één vereniging draagt bij aan
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het behoud van verenigingen in kleine kernen (in dit geval Swartbroek). Door Cantarella in de
verordening met naam toe te voegen aan de doelgroep “Sportverenigingen” kan dit worden
opgelost. Hieraan verbinden wij wel de voorwaarde dat de vereniging de activiteit dans als doel
opneemt in de statuten.
Door gebruik te maken van de hardheidsclausule hebben wij voor het jaar 2013 zowel aan
Stichting Vrije Jeugd Groenewoud als aan Cantarella een jaarlijkse subsidie voor sportverenigingen
kunnen verlenen. De hardheidsclausule mag maar éénmalig worden toegepast. Dit maakt
voorgestelde wijziging van de verordening noodzakelijk.
B&W-besluit d.d. 26 februari 2013
Artikel 5 Eisen om in aanmerking te komen voor subsidie
Betreft
Hoofdstuk 2, subsidie sportverenigingen (in relatie tot jaarlijkse subsidies sportverenigingen)
Voorstel
- Tekstueel wijzigen lid 1b
- Opnemen van een afwijkende eis voor Rijvereniging Equinus in artikel 1c
Toelichting
Wijziging Lid 1b
In dit artikel is in de verordening per abuis het woordje “verplichting” opgenomen in plaats van
het woordje “eis”. Het is een tekstuele wijziging.
Wijziging Lid 1c
In dit artikel is de eis opgenomen dat minimaal 75% van de leden van de sportvereniging in de
gemeente Weert woont. Als de vereniging een regiofunctie vervult, dan is dat percentage lager,
namelijk minimaal 50%. Rijvereniging Equinus voldoet niet aan de eis van 75%. Er is bij deze
vereniging geen sprake van een regiofunctie. Het aantal leden van deze vereniging dat in Weert
woont, is ruim 60%. Op grond van de huidige subsidieverordening kan aan Rijvereniging Equinus
geen jaarlijkse subsidie voor sportverenigingen worden verleend. Wij hebben beoordeeld dat dit
niet redelijk is. Er is sprake van een bijzondere situatie. Rijvereniging Equinus is gevestigd in de
kern Stramproy. In de aangrenzende Belgische gemeente Kinrooi wonen veel Nederlanders. Zij
blijven voor werken, school en vrije tijd vaak sterk georiënteerd op Nederland. Om deze reden
heeft Rijvereniging Equinus relatief veel leden die in België wonen. Dit effect wordt versterkt
omdat de manege die de vereniging voor haar activiteiten gebruikt bijna tegen de Belgische grens
aanligt. Als gevolg van deze “Belgische leden” voldoet Rijvereniging Equinus niet aan de “75% eis”. De paardensport is een relatief dure sport. De paardensportverenigingen zijn daardoor
gemiddeld klein in omvang. De “Belgische leden” leveren daardoor ook een bijdrage aan het
behoud van een paardensportvereniging in Stramproy. Gezien de bijzondere situatie stellen wij
voor het percentage voor deze vereniging te verlagen naar 60% en dit vast te leggen in lid 1c.
Door gebruik te maken van de hardheidsclausule hebben wij voor het jaar 2013 aan Rijvereniging
Equinus een jaarlijkse subsidie voor sportverenigingen kunnen verlenen. De hardheidsclausule
mag maar éénmalig worden toegepast. Dit maakt voorgestelde wijziging van de verordening
noodzakelijk.
B&W-besluit d.d. 26 maart 2013
Artikel 7 Subsidiegrondslagen
Betreft
Hoofdstuk 2, subsidie sportverenigingen (in relatie tot jaarlijkse subsidies sportverenigingen)
Voorstel
Tekstueel wijzigen van de omschrijving van de subsidiegrondslag in lid 3e
Toelichting
In lid 3 van dit artikel zijn de subsidiegrondslagen opgenomen voor het gebruik van de nietgemeentelijke sportaccommodaties door sportverenigingen. Op grond van lid 3 e kan subsidie
worden verstrekt voor het gebruik van: “Gymzalen, sportzalen en sporthallen binnen en buiten de
gemeente Weert die door de sportbond worden gehuurd voor competitiewedstrijden en waarvan
de kosten worden doorbelast aan de vereniging.” Dit lid is opgenomen omdat de voetbalbond een
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verrekeningssystematiek toepast voor de huur van accommodaties voor competitiewedstrijden. Uit
de totale kosten van huur van de accommodaties in de verschillende gemeenten wordt door de
bond een gemiddeld tarief per uur berekend. Dit tarief wordt door de bond aan alle verenigingen
doorbelast. De bond zorgt er op deze wijze voor dat de kosten van de huur van accommodaties
voor de competitiewedstrijden voor alle verenigingen gelijk zijn. Andere bonden passen geen
verrekeningssystematiek toe. De verenigingen betalen dan de kosten van de accommodaties die
zij nodig hebben voor hun thuiswedstrijden. Omdat de gemeente Weert in verhouding tot andere
gemeenten lage tarieven hanteert, leidt de verrekeningssystematiek van de bond voor de Weerter
zaalvoetbalverenigingen tot hogere kosten. De subsidie die is opgenomen in lid 3e heeft als doel
deze verenigingen tegemoet te komen in deze hogere kosten.
Bij de uitvoering van de subsidieregeling is gebleken dat de huidige omschrijving van de grondslag
in de verordening leidt tot verwarring. Hier staat dat de subsidie wordt verleend voor
accommodaties “die door de bond worden gehuurd”. De voetbalbond huurt voor de competitie
sommige accommodaties zelf van de gemeenten. Sommige accommodaties worden door de
verenigingen gehuurd. De bond vergoedt de kosten hiervan aan de verenigingen. Op deze wijze
heeft zij toch alle accommodaties, in financiële zin, gehuurd. Hierna brengt zij de kosten, na
toepassing van de verrekeningssystematiek, in verrekening aan alle verenigingen. In de huidige
omschrijving van de grondslag lijkt het erop dat de bond de accommodaties direct moet huren. Dit
is niet het geval en leidt tot verwarring bij de uitvoering van deze regeling. Door de omschrijving
van de grondslag aan te passen kan dit worden weggenomen. De omschrijving sluit nu duidelijker
aan bij het nagestreefde doel: het tegemoetkomen van de verenigingen in de hogere kosten voor
accommodaties als gevolg van een door een sportbond toegepaste verrekeningssystematiek.
B&W-besluit d.d. 21 mei 2013
Artikel 8 Subsidiegrondslagen gebruik sportpark Drakesteyn
Betreft
Hoofdstuk 2, subsidie sportverenigingen (in relatie tot jaarlijkse subsidies sportverenigingen)
Voorstel
Wijziging van de subsidiegrondslag in lid 2
Toelichting
Voetbalvereniging Wilhelmina ’08 is de enige voetbalvereniging in Weert met een “eigen”
sportpark en draagt hiervoor zelf de lasten van het groot onderhoud. Om de vereniging tegemoet
te komen in de onderhoudskosten van de twee voetbalvelden op dit park is in de verordening een
subsidieregeling opgenomen (artikel 8, lid 2). De subsidiegrondslag is ongewijzigd overgenomen
uit de “Subsidieverordening Welzijn 2006”. Bij de uitvoering blijkt nu dat deze grondslag de
afgelopen jaren in de praktijk niet werd toegepast. Er wordt al jaren een subsidie verstrekt van €
0,30 per m2 welke wordt uitbetaald voor 18.225 m2. Dit leidt tot een subsidie van € 5.467,50.
Een oppervlakte van 2 voetbalvelden bedraagt circa 15.000 m2. Er wordt bij deze berekening dus
een oppervlakte van circa 3.225m2 meegerekend voor omliggend groen.
Het is niet correct een andere grondslag toe te passen dan is opgenomen in de verordening.
Echter als de grondslag wordt toepast die is opgenomen in de verordening, leidt dit tot een
subsidie van € 2.820,-. Bij het huidige prijspeil zijn de kosten van de gemeente voor het groot
onderhoud van twee gemeentelijke voetbalvelden gemiddeld € 7.052,-. Dit is exclusief de kosten
van het omliggend groen, waarvan het onderhoud ook voor rekening van de gemeente komt. Een
totale subsidie van € 5.467,50 als bijdrage in de kosten voor het groot onderhoud inclusief het
omliggend groen, zoals al jaren wordt toegepast, beoordelen wij als redelijk en willen wij daarom
ook vastleggen in de verordening.
Voor het jaar 2013 hebben wij gebruik gemaakt van de hardheidsclausule en aan
voetbalvereniging Wilhelmina ’08 in 2013, in afwijking van de verordening, een subsidie verleend
van € 5.467,50 voor het onderhoud van de velden én het omliggende groen. De hardheidsclausule
mag maar éénmalig worden toegepast. Dit maakt voorgestelde wijziging van de verordening
noodzakelijk.
B&W-besluit d.d. 26 februari 2013

5

Artikel 10 Eisen om in aanmerking te komen voor subsidie
Betreft
Hoofdstuk 2, subsidie sportverenigingen (in relatie tot eenmalige subsidies voor kaderopleidingen)
Voorstel
- Tekstuele wijziging en wijziging minimale hoogte subsidie per deelnemer (lid 4)
- Toevoeging subsidie voor de organisatie van een kaderopleiding (lid 5)
Toelichting
Wijzigingen Lid 4: In dit lid is de tekst “collectieve opleiding” gewijzigd in “opleiding”. Het woord
“collectief” is overbodig en leidt hooguit tot verwarring.
In dit lid is eveneens opgenomen dat er alleen subsidie kan worden aangevraagd als de kosten
van de opleiding minimaal € 100,- per deelnemer bedragen of minimaal € 25,- per deelnemer als
er 4 of meer leden deelnemen aan dezelfde opleiding. Deze ondergrenzen zijn ingesteld om ervoor
te zorgen dat de minimale opleidingskosten per subsidieaanvraag € 100,- bedragen. Dit om te
voorkomen dat de hoogte van de subsidie niet meer in verhouding staat tot de kosten van het
behandelen van de aanvraag. Doordat de minimale kosten per deelnemer nu gesteld zijn op € 25,kan een opleiding die € 20,- per deelnemer kost niet meer worden gesubsidieerd. Als een
vereniging deze opleiding met minimaal 5 personen volgt, wordt echter ook het doel, dat de
kosten van een aanvraag minimaal € 100,- dient te zijn, bereikt. Deze “uitsluiting” is bij het
opstellen van de verordening niet bedoeld. Door de voorgestelde tekstuele wijziging kan een
dergelijke “uitsluiting” worden voorkomen.
Toevoeging Lid 5: Op grond van de huidige verordening kan een vereniging alleen een subsidie
aanvragen voor deelname aan een opleiding. In de “Subsidieverordening Welzijn 2006” kon een
vereniging ook een subsidie aanvragen als zij zelf een opleiding organiseert. Deze optie is
onbedoeld niet overgenomen in de nieuwe verordening. Door de toevoeging van lid 5, wordt is dit
hersteld.
B&W-besluit d.d. 21 mei 2013
Artikel 12 Subsidiegrondslagen
Betreft
Hoofdstuk 2, subsidie sportverenigingen (in relatie tot eenmalige subsidies voor kaderopleidingen)
Voorstel
Wijziging van de leden 1a, 1b, 2 en 3
Toelichting
Als gevolg van de toevoeging van lid 5 aan artikel 10 (zie vorige blok), dienen de grondslagen
voor deze subsidie te worden toegevoegd aan dit artikel. Dit heeft ook geleid tot wijzigingen in de
omschrijvingen van de subsidiegrondslagen die al waren opgenomen. Deze wijzigingen zijn niet
inhoudelijk, maar tekstueel. Voor de toegevoegde grondslagen is een is een logische aansluiting
gezocht bij de al opgenomen grondslagen.
B&W-besluit d.d. 21 mei 2013
Artikel 19 Subsidies voor kaderopleidingen
Betreft
Hoofdstuk 3, subsidie lokaal overkoepelend sportorgaaan (in relatie tot eenmalige subsidies voor
kaderopleidingen)
Voorstel
Een nieuw artikel 19 invoegen, zodat de doelgroep “Lokaal overkoepelend sportorgaan” ook
gebruik kan maken van de subsidieregeling eenmalige subsidies voor kaderopleidingen.
Toelichting
De Weerter Sportraad ontvangt een jaarlijkse subsidie op basis van de subsidieregeling voor een
“lokaal overkoepelend sportorgaan”. De Weerter Sportraad heeft gevraagd of zij ook gebruik mag
maken van de subsidieregeling voor kaderopleidingen. Wij vinden dit een goed voorstel. Voor het
goed uitvoeren van de taken van “een lokaal overkoepelend sportorgaan” is het opleiden van
eigen kader belangrijk. Dit komt indirect ook ten goede aan de Weerter sportverenigingen. Ook is
een “lokaal overkoepelend sportorgaan” bij uitstek een organisatie die kaderopleidingen kan
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organiseren voor verenigingen. Ook dit komt ten goede aan de Weerter sportverenigingen.
B&W-besluit d.d. 21 mei 2013

Artikel 20, 22, 23 Subsidie voor topsportorganisaties
Betreft
Hoofdstuk 4, subsidie voor topsportorganisaties
Voorstel
De nieuw genummerde artikelen 20, 22 en 23 (voorheen 19, 21 en 22) tekstueel aanpassen,
zodat de jaarlijkse subsidie aan topsportorganisaties kan worden verstrekt per kalenderjaar in
plaats van per seizoen.
Toelichting
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.
Dit kan worden opgelost door het verstrekken van de subsidie per kalenderjaar in plaats van per
competitieseizoen. Dit gebeurt ook zo voor alle andere jaarlijkse subsidies, bijvoorbeeld de
jaarlijkse subsidie voor sportverenigingen.
B&W-besluit d.d. 17 september 2013
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4. Toelichtingen aanpassingen Deelsubsidieverordening Cultuur 2013
(onderdeel C van de wijzigingsverordening)
Artikel 3 Doelgroep
Betreft
Hoofdstuk 1, algemene bepalingen (in relatie tot jaarlijkse subsidie zangverenigingen)
Voorstel
Ouderenvereniging “Sint Willibrordus” toevoegen aan de doelgroep “Zang- en
operetteverenigingen.
Toelichting
Ouderenvereniging St. Willibrordus, hierna te noemen Sint Willibrordus, heeft ook een zanggroep
en ontving voor deze activiteit tot 2013 een jaarlijkse subsidie voor zangverenigingen. In de
nieuwe verordening is de subsidieregeling voor zang- en operetteverenigingen toegankelijk voor
de doelgroep “Zang- en operetteverenigingen’. Sint Willibrordus voldoet niet aan de omschrijving
die voor deze doelgroep zoals vastgelegd in de verordening. Om de subsidieverstrekking voor
zangverenigingen correct te kunnen toepassen dient St. Willibrordus hier wel aan te voldoen. Dit is
alleen mogelijk als Sint Willibrordus een aparte zangvereniging opricht. Dit achten wij ongewenst.
Het onderbrengen van diverse activiteiten in één vereniging draagt bij aan het behoud van
verenigingen in kleine kernen (in dit geval Stramproy). Door Sint Willibrordus in de verordening
met naam toe te voegen aan de doelgroep “Zang- en operetteverenigingen” kan dit worden
opgelost. Hieraan verbinden wij wel de voorwaarde dat de vereniging de activiteit zang als doel
opneemt in de statuten.
Door gebruik te maken van de hardheidsclausule hebben wij voor het jaar 2013 aan Sint
Willibrordus een jaarlijkse subsidie voor zangverenigingen kunnen verlenen.
De hardheidsclausule mag maar éénmalig worden toegepast. Dit maakt voorgestelde aanpassing
van de verordening noodzakelijk.
B&W-besluit d.d. 26 februari 2013
Artikel 15 Subsidiegrondslag
Betreft
Hoofdstuk 3, Fonds voor culturele activiteiten
Voorstel
Wijzigen van de formulering van de subsidiegrondslag
Toelichting
De grondslag voor subsidie op basis van de regeling Fonds voor culturele activiteiten is momenteel
zo geformuleerd dat de hoogte van de subsidie uitsluitend wordt bepaald op basis van het
verwachte tekort in de begroting van de aanvrager. Indien het financiële resultaat van de activiteit
gunstiger is dan begroot is er nu geen mogelijkheid om de subsidie neerwaarts te corrigeren. Dit
is niet gewenst. De subsidie is een bijdrage in de kosten van een activiteit omdat deze niet
volledig door de aanvrager kunnen worden gedragen. In de vergelijkbare voormalige
subsidieregeling “Welzijnsfonds” uit de uit de “Subsidieverordening Welzijn 2006” bedroeg de
verleende subsidie altijd de maximale subsidie. Na afloop van de activiteit werd de subsidie
definitief vastgesteld. Als de activiteit een beter financieel resultaat had dan begroot, werd de
subsidie neerwaarts bijgesteld. Dit is ook gewenst bij de subsidieregeling fonds voor culturele
activiteiten in de huidige subsidieverordening. Bij het opstellen van deze verordening is dit niet
correct uitgewerkt.
B&W-besluit d.d. 21 mei 2013
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5. Toelichtingen aanpassingen Deelsubsidieverordening Welzijn 2013
(onderdeel D van de wijzigingsverordening)
Artikel 3 (doelgroep), 5 (eisen) en 8 (grondslag)
Betreft
Hoofdstuk 2 Zorg en participatie
Voorstel
Subsidiëring aan de Parkinson Vereniging Weert opnemen in deze deelsubsidieverordening
Toelichting
De Parkinson Vereniging Weert verzorgt in Weert de activiteit “Meer Bewegen voor Ouderen” voor
mensen met Parkinson en hun partners. Voorheen ontving deze vereniging subsidie van de
gemeente Weert op grond van artikel 2 lid 3 van Bijlage 6 Specifieke bepalingen voor
gehandicapten- en patiëntenorganisaties van de Subsidieverordening Welzijn 2006. Deze
subsidieregeling is komen te vervallen.
In de verordening is geen subsidiegrondslag voor de Parkinson Vereniging meer opgenomen,
omdat de gemeente Weert ervoor heeft gekozen om geen subsidie te verstrekken aan
patiëntenorganisaties. Patiëntenorganisaties richten zich op belangenbehartiging. Lokaal is de
belangenbehartiging van patiënten belegd via het Wmo-platform.
Echter, de Parkinsonvereniging Weert legt zich niet toe op belangenbehartiging, maar verzorgt de
activiteit “Meer Bewegen” voor mensen met Parkinson. Deze activiteit past bij de
beleidsdoelstellingen voor zorg en participatie (blz. 36 van de Nota Subsidiebeleid Welzijn en
evenementen): gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en doorbreken van sociaal
isolement.
De activiteit is op dezelfde wijze georganiseerd als het “Meer Bewegen voor Ouderen” en voldoet
ook aan de (aanvullende) verplichtingen voor gehandicaptenorganisaties (artikel 6 van de
Deelsubsidieverordening Welzijn 2013). Gelet op de doelgroep kan de activiteit niet bij een
bestaande organisatie worden ondergebracht.
Daar komt bij dat de Parkinson Vereniging Weert geen afzonderlijke vereniging is, maar een
“werkgroep” die onder de landelijke Parkinson vereniging valt. De landelijke Parkinsonvereniging
heeft geen bemoeienis en geen financiële relatie met de werkgroep die in Weert de activiteit “Meer
Bewegen voor mensen met Parkinson” organiseert. De Parkinson Vereniging Weert is daardoor te
zien als een zelfstandige “gehandicaptenorganisatie”. Daarom wordt voorgesteld de Parkinson
Vereniging Weert toe te voegen als doelgroep die in aanmerking kan komen voor subsidie.
Als subsidiegrondslag wordt opgenomen de subsidiegrondslag “Meer Bewegen voor Ouderen”
(€ 340,- per groep per jaar) en de Parkinson Vereniging Weert moet voldoen aan de eisen die aan
deze activiteit worden gesteld. Eén van de eisen die wordt gesteld aan een
gehandicaptenorganisatie is dat zij minimaal 25 contribuerende leden hebben. De Parkinson
Vereniging heeft 20 leden. De eis van 25 leden gold ook al in de Subsidieverordening Welzijn 2006
en toen heeft de Parkinson Vereniging Weert ook subsidie ontvangen. De vereniging heeft nog
nooit 25 leden gehad en daarom zou het nu onredelijk zijn om de subsidie te weigeren.
Daarnaast beoordelen wij de activiteit van groot belang voor de deelnemers en levert de activiteit
een bijdrage aan de doelstellingen van zorg en participatie. Gelet hierop wordt voorgesteld om
voor de Parkinson Vereniging Weert uit te gaan van 20 leden.
B&W-besluit d.d. 26 februari 2013
Artikel 3 (doelgroep) en artikel 8 (grondslag)
Betreft
Hoofdstuk 2 Zorg en participatie
Voorstel
Voor de Werkgroep 8 maart de eis “zelfstandige rechtspersoon” laten vervallen en de grondslag
naar beneden bij te stellen (€ 600,- wordt € 425,-).
Toelichting
Jaarlijkse subsidies kunnen alleen worden toegekend aan rechtspersonen. De werkgroep 8 maart
blijkt geen afzonderlijke rechtspersoon te zijn, maar is een werkgroep, voortgekomen uit de
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(voormalige) Vrouwenraad van Weert. De voorzitter van de werkgroep, zelf lid van de Van Horne
Vrouwenvereniging, organiseert samen met de secretaris van de werkgroep de uitreiking van de
Antje Award. Deze activiteit past bij de beleidsdoelstellingen van de gemeente Weert op het
gebied van participatie en zelfredzaamheid. Gelet op de omvang van de activiteit, het brede
draagvlak onder de vrouwenverenigingen voor deze werkgroep, de hoogte van het subsidiebedrag
in relatie tot de kosten van het oprichten van een rechtspersoon en de wijze waarop deze
werkgroep in het verleden uitvoering heeft gegeven aan deze activiteit, wordt voorgesteld de eis
om een afzonderlijke rechtspersoon op te richten los te laten.
Daarnaast heeft de Werkgroep aangegeven dat zij de subsidiegrondslag van € 600,- per jaar te
hoog vinden en na overleg met de werkgroep wordt voorgesteld om de grondslag naar beneden
bij te stellen: € 600,- wordt € 425,-.
B&W-besluit d.d. 26 februari 2013
Artikel 5 (eisen) en artikel 8 (grondslagen)
Betreft
Hoofdstuk 2 Zorg en participatie
Voorstel
De eisen voor de stichting Door Sport Ontspannen (DSO) voor de activiteit zwemmen bij te stellen
en voor de activiteit “paardrijden” eisen (deelnemers, frequentie) en een subsidiegrondslag
(€ 650,- per jaar) toe te voegen.
Toelichting
Stichting Door Sport Ontspannen verzorgt zwemmen voor mensen met een beperking. Op basis
van de gegevens van eerdere aanvragen, is voor DSO in de Deelverordening Welzijn 2013 de
volgende bepaling opgenomen (artikel 5, lid 5):
“5. In afwijking van bovenstaande geldt voor de Stichting Door Sport Ontspannen (DSO):
a. er worden gedurende 40 weken per jaar activiteiten aangeboden;
b. er zijn mimimaal 50 vaste deelnemers;
c. van de deelnemers aan de activiteiten woont minimaal 75% in de gemeente Weert;
d. de activiteiten vinden plaats onder voldoende en deskundige begeleiding.”
Bij de subsidieaanvraag 2013 bleek dat de stichting niet kan voldoen aan lid b en lid c:
Er waren op peildatum 1 januari 2012 geen 50 vaste deelnemers, maar 47 (en inmiddels weer
51). Voorstel is om voor DSO voor de activiteit “zwemmen” uit te gaan van een minimum aantal
deelnemers van 45. Bovendien komt niet 75% van de leden uit de gemeente Weert, maar
63,27%. De activiteiten van de Stichting Door Sport Ontspannen zijn gericht op mensen met een
beperking en hebben een regiofunctie. Daarom wordt voorgesteld om de eis “minimaal 75% uit de
gemeente Weert” bij te stellen naar “minimaal 50% uit de gemeente Weert”. Ook het aantal van
40 weken wordt niet altijd gehaald. Voorstel is om uit te gaan van minimaal 35 activiteiten per
jaar. De grondslag is gebonden aan het maximum van 40 activiteiten per jaar.
Daarnaast heeft DSO verzocht om ook voor de activiteit paardrijden een subsidiemogelijkheid op
te nemen in de verordening. Al sinds 1991 verzorgt DSO de activiteit paardrijden. De sponsoring
voor deze activiteit is echter onzeker geworden door het wegvallen van een financier. Voor 2013 is
het toch gelukt om sponsoring te vinden. Voor 2014 en verder is dit nog onzeker. DSO zet alles op
alles om een sponsor te vinden. Mocht dit echter niet lukken, dan is het verzoek aan de gemeente
of er een bijdrage van € 650,- op jaarbasis voor de huur van de accommodatie (gebruik van de
paarden) kan worden gegeven. Het is een kleinschalige activiteit, die voor de deelnemers van
enorme betekenis is en past bij de beleidsuitgangspunten van de gemeente Weert. Daarom wordt
voorgesteld om deze subsidiemogelijkheid op te nemen en daaraan als onder andere als eis te
verbinden dat er minimaal 6 vaste deelnemers zijn.
B&W-besluit d.d. 26 februari 2013 en 21 mei 2013

10

Artikel 8 Grondslagen voor jaarlijkse subsidies aan ouderen, gehandicapten en
vrouwenorganisatie
Betreft
Hoofdstuk 2 Zorg en participatie
Voorstel
De subsidiegrondslag voor ouderenvereniging H. Cornelius Swartbroek aan te passen aan het
daadwerkelijk gebruik in 2011-2012, zodat zij op dezelfde manier worden behandeld als de andere
ouderenverenigingen in artikel 8, lid 1 b.
Toelichting
Ouderenvereniging “H. Cornelius” Swartbroek heeft bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de
subsidieverlening op basis van de subsidiegrondslag ”50 % van de gemiddelde goedgekeurde
huurkosten over de periode 2011-2012” zoals geregeld in art. 8 lid 1 sub b van de
Deelsubsidieverordening Welzijn 2013. Dit omdat de gefactureerde huurkosten over deze
peilperiode niet overeenkomen met het daadwerkelijke gebruik van de accommodatie door de
vereniging. Als gevolg hiervan is de in de verordening opgenomen basis voor de berekening van
de subsidie te laag en krijgt de vereniging ten onrechte een te lage subsidie.
Deze problematiek wordt veroorzaakt door het feit dat in 2010 tussen MFA “De Corneel” en de
ouderenvereniging afspraken zijn gemaakt over de tot het jaar 2013 te factureren uren. Dit om
een nieuwe opstart van de ouderenvereniging te vergemakkelijken. Zo werd in 2011 ten hoogste
4 uur (werkelijk gebruik 6 uur) voor de woensdagmiddag in rekening gebracht. In 2012 waren dit
5 uur (werkelijk gebruik 6 uur). Met ingang van 2013 wordt het werkelijke gebruik (6 uur) in
rekening gebracht.
Deze afspraak is niet eerder met de gemeente gecommuniceerd en kon dus ook niet bij de
vaststelling van het nieuwe subsidiebeleid 2013 worden meegenomen.
De vereniging heeft nog geprobeerd om in overleg met MFA “De Corneel” het aantal te factureren
uren voor 2013 te handhaven op 5 uur. MFA “De Corneel” heeft echter schriftelijk aangegeven dat
zij vasthouden aan de gemaakte afspraak. Vanaf 2013 worden de daadwerkelijk gebruikte uren (6
uur) in rekening gebracht.
Op grond van bovenstaande dient te worden geconcludeerd dat de in artikel 8 lid 1 sub b
opgenomen grondslag van de Deelsubsidieverordening Welzijn 2013 ter hoogte van de
goedgekeurde huurkosten over de peilperiode 2011 en 2012, voor de ouderenvereniging
“H.Cornelius” Swartbroek geen juiste weergave is van het werkelijk gebruik van de accommodatie
in deze periode en daarom voor deze vereniging een onjuiste subsidiegrondslag is. Met de
voorgestelde wijziging wordt dit gecorrigeerd.
B&W-besluit d.d. 26 maart 2013
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6. Toelichtingen aanpassingen Deelsubsidieverordening Investeringen
2013
(onderdeel E van de wijzigingsverordening)
Artikel 2 tot en met 10
Betreft: Vastleggen besluitvorming jaarlijkse subsidie groot onderhoud aan de stichting
Gemeenschapscentrum Stramproy
Voorstel
Jaarlijks een subsidie verstrekken voor groot onderhoud aan de stichting Gemeenschapscentrum
Stramproy
Toelichting
Stichting Gemeenschapcentrum Stramproy is de enige beheerstichting binnen de gemeente Weert
die eigenaar is van een wijk- / dorpsaccommodatie. Alle andere beheerstichtingen huren de
accommodatie van de gemeente. Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy is in haar rol van
eigenaar verantwoordelijk voor het groot onderhoud. Voor stichtingen die de accommodatie van
de gemeente huren, geldt dat de gemeente het groot onderhoud bekostigt. Van de andere kant
hoeft Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy geen accommodatiehuur te betalen aan de
gemeente.
De accommodatiehuur van wijk- / en dorpshuizen is van oudsher gesubsidieerd. Voor groot
onderhoud is dit niet het geval. Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy wordt hierdoor dus
financieel benadeeld. Daarom is het reëel om voor het bekostigen van groot onderhoud een extra
maatwerksubsidie beschikbaar te stellen.
De hoogte van de maatwerksubsidie hebben we berekend aan de hand van twee componenten.
Allereerst is gekeken naar de gemiddelde jaarlijkse kosten voor groot onderhoud. Deze hebben we
gebaseerd op een meerjarige onderhoudsplanning (gemiddeld over 20 jaar) die door het externe
adviesbureau Asset is opgesteld. Dit bedrag hebben we verminderd met de (gesubsidieerde) huur
die Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy zou moeten betalen op het moment dat de
accommodatie van gemeente zou worden gehuurd.
Op basis van deze twee componenten is de berekening als volgt:
x
Gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten: € 20.000,00
x
Huurkosten (gesubsidieerd)
€ 8.036,00
€ 11.964,00
B&W-besluit d.d. 5 maart; Raadsbesluit d.d. 10 april 2013
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7. Toelichtingen aanpassingen Deelsubsidieverordening Evenementen
2013
(onderdeel F van de wijzigingsverordening)
Artikel 10 tot en met 13
Betreft
Regeling Tegemoetkoming bij calamiteiten
Voorstel
In de verordening een mogelijkheid op nemen om bij calamiteiten een tegemoetkoming te kunnen
verstrekken aan organisatoren van evenementen.
Toelichting
De Regeling Tegemoetkoming bij calamiteiten wordt aan de Deelsubsidieverordening Evementen
2013 toegevoegd op verzoek van de gemeenteraad, naar aanleiding van de besluitvorming
rondom Bantopa (datum raadsbesluit noemen). De regeling beoogt organisatoren van
evenementen het vertrouwen te geven dat als zij een evenement organiseren waarbij zich een
calamiteit voordoet, het college onder voorwaarden een tegemoetkoming kan verstrekken, voor
de negatieve financi”ele gevolgen waarvan het naar het oordeel van het college niet redelijk is
dat deze (volledig) voor rekening van de organisator van het evenement blijven.
Naar verwachting gaat van deze subsidie(mogelijkheid) een stimulerende werking uit, zodat
vrijwilligersorganisaties evenementen gaan danwel blijven organiseren. Dit sluit aan bij de
doelstellingen van het evenementenbeleid en de visie dat Weert een gastvrije, levendige en
aantrekkelijke gemeente wil zijn, zowel voor de eigen inwoners als voor de bezoekers uit de regio.
Gelet op het feit dat een calamiteit zich zeer lokaal kan voordoen, is de eis opgenomen dat de
organisator van een evenement, die een subsidie Tegemoetkoming bij calamiteiten wil aanvragen,
dit voornemen binnen een week na afloop van het evenement schriftelijk bij de gemeente kenbaar
maakt. Daarnaast dient dan binnen 6 weken na afloop van het evenement de aanvraag voor
subsidie door middel van het daartoe door het college vastgestelde formulier te worden ingediend.
Voor eenmalige subsidies wordt met ingang van 1-1-2013 gewerkt met subsidieplafonds. Gelet op
de subsidiegrondslag van maximaal € 5.000,- per getroffen evenement, stellen wij voor om uit te
gaan van een plafond van € 5.000,-. Het vaststellen van de subsidieplafonds gebeurt gelijktijdig
met het vaststellen van de begroting.
B&W-besluit d.d. 21 mei 2013
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Wijzigingsverordening
Subsidies welzijn en evenementen 2013
De gemeenteraad van Weert;
Gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders van 17 september 2013;
Gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en TITEL 4.2 van de Algemene wet
Bestuursrecht;
besluit:
de navolgende wijzigingsverordening vast te stellen.

Wijzigingsverordening Subsidies Welzijn en evenementen 2013,
Vastgesteld door het college op 17 september 2013, beoogde in werking: 1-1-2014

Onderdeel A:
ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING WELZIJN EN EVENEMENTEN 2013
Bestaande tekst
Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nieuwe tekst
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Variabele subsidiecomponent: een
onderdeel van de subsidiegrondslag dat
afhankelijk is van de feitelijk verrichte
activiteiten of daaraan verbonden kosten en
bij aanvang van het subsidiejaar
onvoldoende concreet te maken is.
Vaste subsidiecomponent: grondslag voor
subsidie die voorafgaand aan de
subsidieverlening vast staat.

Artikel 14 Subsidieaanvraag
subsidievaststelling

Artikel 14 Subsidieaanvraag
subsidievaststelling

In afwijking van het eerste lid doet een
ontvanger van een incidentele subsidie
binnen 12 weken na afloop van de
gesubsidieerde activiteit een aanvraag tot
vaststelling van de subsidie onder
overlegging van een activiteitenverslag en
financiële verslaglegging. Het bepaalde in
het derde lid is van overeenkomstige
toepassing. Burgemeester en wethouders
beslissen binnen 8 weken na ontvangst op
de volledige aanvraag tot
subsidievaststelling van de incidentele
subsidie.

In afwijking van het eerste lid doet een
ontvanger van een eenmalige subsidie
binnen 12 weken na afloop van de
gesubsidieerde activiteit een aanvraag tot
vaststelling van de subsidie onder
overlegging van een activiteitenverslag en
financiële verslaglegging. Het bepaalde in
het derde lid is van overeenkomstige
toepassing. Burgemeester en wethouders
beslissen binnen 8 weken na ontvangst op
de volledige aanvraag tot
subsidievaststelling van de eenmalige
subsidie.

Artikel 16 Verantwoording subsidies
tot € 5.000,-

Artikel 16 Verantwoording subsidies
tot € 5.000,-

1.

1.

Subsidies tot € 5.000,- worden door het
college:
a. direct vastgesteld, of:
b. ambtshalve vastgesteld, binnen
13 weken nadat de
activiteit(en) uiterlijk moeten
zijn verricht.

Subsidies tot € 5.000,- waarvan de
grondslagen bestaan uit vaste
subsidiecomponenten worden door het
college:
a. direct vastgesteld, of:
b. ambtshalve vastgesteld, binnen
13 weken nadat de
activiteit(en) uiterlijk moeten
zijn verricht.
2. Voor subsidies tot € 5.000,- waarvan de
grondslagen geheel of gedeeltelijk uit
variabele subsidiecomponenten
bestaan, dient de subsidieontvanger
een aanvraag tot vaststelling in bij het
college:
b. Bij een eenmalige subsidie
uiterlijk 13 weken na het
verrichten van het project of de
activiteit(en);
c. bij een jaarlijks verstrekte
subsidie vóór 1 april in het jaar
na afloop van het kalenderjaar
waarvoor de subsidie is
verleend,
3. De aanvraag tot vaststelling bevat een
inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de
activiteit(en), waarvoor de subsidie is
verleend, is/zijn verricht
overeenkomstig de aan de subsidie
verbonden verplichtingen.

Wijzigingsverordening Subsidies Welzijn en evenementen 2013,
Vastgesteld door het college op 17 september 2013, beoogde in werking: 1-1-2014
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4.

Het college kan bepalen dat ook andere
dan de in dit artikel bedoelde gegevens
en bescheiden die voor de vaststelling
van belang zijn worden overgelegd.

Artikel 16 lid 2 blijft tekstueel ongewijzigd en wordt omgenummerd naar “lid 5”.

TOELICHTING ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING WELZIJN EN
EVENEMENTEN 2013
Bestaande tekst
Artikel 16 Verantwoording subsidies
tot € 5.000,-

Nieuwe tekst
Artikel 16 Verantwoording subsidies
tot € 5.000,-

Ten behoeve van directe vaststelling (eerste
lid, onderdeel a) worden de bewijsstukken
van de activiteit direct met de aanvraag
meegestuurd. Steekproefsgewijze controle
na de vaststelling is mogelijk, maar leidt
alleen in bijzondere gevallen, zoals fraude,
tot terugvordering.

Ten behoeve van directe vaststelling (eerste
lid, onderdeel a) worden de bewijsstukken
van de activiteit direct met de aanvraag
meegestuurd. Steekproefsgewijze controle
na de vaststelling is mogelijk, maar leidt
alleen in bijzondere gevallen, zoals fraude,
tot terugvordering.

In het geval van verlening, gevolgd door
ambtshalve vaststelling (eerste lid,
onderdeel b), wordt in de
subsidieverleningbeschikking vermeld
wanneer de gesubsidieerde activiteiten
moeten zijn verricht. De subsidie wordt
vervolgens, binnen 13 weken na de datum
waarop de activiteit(en) uiterlijk moet(en)
zijn verricht, ambtshalve vastgesteld door
de subsidieverstrekker.

In het geval van verlening, gevolgd door
ambtshalve vaststelling (eerste lid,
onderdeel b), wordt in de
subsidieverleningbeschikking vermeld
wanneer de gesubsidieerde activiteiten
moeten zijn verricht. De subsidie wordt
vervolgens, binnen 13 weken na de datum
waarop de activiteit(en) uiterlijk moet(en)
zijn verricht, ambtshalve vastgesteld door
de subsidieverstrekker.
Subsidies die deels bestaan uit variabele
subsidiecomponenten kunnen niet direct
worden vastgesteld. Voor deze subsidies
wordt een beschikking tot verlening
afgegeven en dient de subsidieaanvrager
achteraf een aanvraag voor
subsidievaststelling in.

Onderdeel B:
DEELSUBSIDIEVERORDENING SPORT 2013
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

e. regiofunctie: er wordt gesproken over
regiofunctie indien een vereniging een
aanzienlijk aantal leden aantrekt uit de
omliggende gemeenten omdat er in deze
gemeenten geen aanbod is voor de
betreffende activiteit.

e. regiofunctie: er wordt gesproken over
een regiofunctie indien een vereniging
een aanzienlijk aantal leden aantrekt uit
de omliggende gemeenten omdat er in
deze gemeenten:
- geen aanbod is voor de beoefening
van de betreffende tak van sport of
een specifieke discipline binnen deze
tak van sport in verenigingsverband
of;
- geen aanbod is voor de beoefening
van de betreffende tak van sport of
een specifieke discipline binnen deze
tak van sport in verenigingsverband
op een door de leden gewenst hoger
prestatieniveau.

Wijzigingsverordening Subsidies Welzijn en evenementen 2013,
Vastgesteld door het college op 17 september 2013, beoogde in werking: 1-1-2014
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Artikel 3 Doelgroep

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie wordt verstrekt aan:
- Sportverenigingen
- Een lokaal overkoepelend sportorgaan
- Topsportorganisaties

Subsidie wordt verstrekt aan:
- Sportverenigingen en de vereniging
“meisjeskoor Cantarella”, indien de
sportactiviteit “dans” als doel is
opgenomen in de statuten van deze
vereniging
- Een lokaal overkoepelend sportorgaan
- Topsportorganisaties.

Artikel 5 Eisen om in aanmerking te
komen voor subsidie

Artikel 5 Eisen om in aanmerking te
komen voor subsidie

1b. De landelijke bond waarbij de
sportvereniging is aangesloten, is
aangesloten bij NOC*NSF. Indien de
sportvereniging een tak van sport
beoefent waarvan geen landelijke bond
bestaat die is aangesloten bij
NOC*NSF, kan het college besluiten dat
de verplichting 1b vervalt.

1b. De landelijke bond waarbij de
sportvereniging is aangesloten, is
aangesloten bij NOC*NSF. Indien de
sportvereniging een tak van sport
beoefent waarvan geen landelijke bond
bestaat die is aangesloten bij
NOC*NSF, kan het college besluiten dat
de eis 1b vervalt.

Artikel 5 Eisen om in aanmerking te
komen voor subsidie

Artikel 5 Eisen om in aanmerking te
komen voor subsidie

1c. Van de leden woont minimaal 75% in
de gemeente Weert. Als de
sportvereniging naar het oordeel van
het college een regiofunctie vervult,
geldt een percentage van minimaal
50%.

1c. Van de leden woont minimaal 75% in
de gemeente Weert. In afwijking hierop
geldt voor Rijvereniging Equinus een
percentage van 60%. Als de
sportvereniging naar het oordeel van
het college een regiofunctie vervult,
geldt een percentage van minimaal
50%.

Artikel 7 Subsidiegrondslagen

Artikel 7 Subsidiegrondslagen

3e. Gymzalen, sportzalen en sporthallen
binnen en buiten de gemeente Weert
die door de sportbond worden gehuurd
voor competitiewedstrijden en waarvan
de kosten worden doorbelast aan de
vereniging:
De hoogte van de bijdrage is het
verschil tussen het verenigingstarief
van een gymzaal, sportzaal of sporthal
en het betaalde tarief tot een maximum
van € 3,- per uur voor een gymzaal, €
6,- per uur voor een sportzaal en € 9,per uur voor een sporthal;

3e. Gymzalen, sportzalen en sporthallen
binnen en buiten de gemeente Weert:
iii. gebruikt voor wedstrijden van de door
de bond georganiseerde competitie, en
waarbij door de bond een
verrekeningssystematiek wordt
toegepast voor de huurkosten;
iv. er kan een bijdrage worden verstrekt
als de huurkosten die een vereniging
heeft voor het gebruik van de
accommodaties, als gevolg van de
verrekeningssystematiek, hoger zijn
dan het verenigingstarief van een
gemeentelijke sportaccommodatie;
v. de hoogte van de bijdrage is het
verschil tussen het verenigingstarief
van een gymzaal, sportzaal of sporthal
en het betaalde tarief tot een maximum
van € 3,- per uur voor een gymzaal, €
6,- per uur voor en sportzaal en € 9,per uur voor een sporthal.

Artikel 8 Subsidiegrondslagen gebruik
sportpark Drakesteyn

Artikel 8 Subsidiegrondslagen gebruik
sportpark Drakesteyn

2. Voor het onderhoud van de twee
voetbalvelden op dit sportpark:
De hoogte van de subsidie is 40% van
de actuele, op het moment van de
aanvraag, geldende besteksprijzen.

2. Voor het onderhoud van de twee
voetbalvelden en het omliggende groen
op dit sportpark:
De hoogte van de subsidie is € 0,30 per
m2 over maximaal 18.225 m2.
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Artikel 10 Eisen om in aanmerking te
komen voor subsidie

Artikel 10 Eisen om in aanmerking te
komen voor subsidie

4. De kosten van de opleiding bedragen
minimaal €100,- per deelnemer. Bij een
collectieve opleiding waaraan 4 of meer
leden deelnemen van de sportvereniging
gelijktijdig deelnemen, bedragen de
kosten minimaal € 25,- per deelnemer.

4. De kosten van de opleiding bedragen
minimaal €100,- per deelnemer. Bij een
opleiding waaraan meerdere leden van
de sportvereniging gelijktijdig
deelnemen, bedragen de kosten van de
deelnemers samen minimaal € 100,-.
5. In plaats van een subsidie voor een
deelnemer aan een opleiding kan ook
subsidie worden aangevraagd voor de
organisatie van een opleiding in Weert.
De totale kosten van de organisatie van
deze opleiding bedragen minimaal
€200,-.

Artikel 12 Subsidiegrondslagen

Artikel 12 Subsidiegrondslagen

3e. 50% van de kosten die in rekening
worden gebracht door het
opleidingsinstituut of door de
sportbond;

3e. Voor deelname aan een opleiding: 50%
van de kosten die in rekening worden
gebracht door het opleidingsinstituut of
door de sportbond en 50% van de
kosten van de huur van de gebruikte
accommodatie(s);

1b. Bij een collectieve opleiding verzorgd
door de eigen sportvereniging: 50%
van de kosten van die in rekening
worden gebracht door het
opleidingsinstituut of door de sportbond
en 50% van de kosten van de huur van
de gebruikte accommodatie(s)

1b. Voor de organisatie van een opleiding:
50% van de kosten van die in rekening
worden gebracht door het
opleidingsinstituut of door de sportbond
en 50% van de kosten van de huur van
de gebruikte accommodatie(s).

2.

De maximale bijdrage is € 300,- per
opleiding en per deelnemer. Bij
meerjarige opleidingen geldt een
maximale bijdrage van € 300,- per
deelnemer per jaar.

2a. De maximale bijdrage voor deelname
aan een opleiding bedraagt € 300,- per
opleiding en per deelnemer. Bij
meerjarige opleidingen geldt een
maximale bijdrage van € 300,- per
deelnemer per jaar;
2b. De maximale bijdrage voor de
organisatie van een opleiding bedraagt
€ 300,- per deelnemer. Bij meerjarige
opleidingen geldt een maximale
bijdrage van € 300,- per deelnemer per
jaar. De bijdrage wordt uitsluitend
verstrekt voor deelnemers die lid zijn
van een Weerter sportvereniging en die
voldoen aan de verplichting die is
gesteld in artikel 11.
3.

3.

De sportvereniging kan voor één
persoon maximaal twee keer per jaar
een subsidie ontvangen.

De sportvereniging kan voor één
persoon maximaal twee keer per jaar
een subsidie ontvangen. Deelname van
een persoon aan een opleiding als
bedoeld in artikel 10, lid 5 telt hierbij
mee.

Eenmalige subsidies
Artikel 19 Subsidies voor
kaderopleidingen
1. Een lokaal overkoepelend sportorgaan
kan een eenmalige subsidie aanvragen
voor een kaderopleiding. Hiervoor zijn
de artikelen 10 t/m 14 van deze
deelsubsidieverordening van
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overeenkomstige toepassing,
uitgezonderd artikel 10 lid 1.
2. De subsidie kan uitsluitend worden
aangevraagd door het lokaal
overkoepelend sportorgaan dat in het
jaar waarvoor de eenmalige subsidie
wordt aangevraagd ook een jaarlijkse
subsidie ontvangt op basis van de
artikelen 15 t/m 18 van deze
deelsubsidieverordening.
Artikel 19 Eisen om in aanmerking te
komen voor subsidie

Artikel 20 Eisen om in aanmerking te
komen voor subsidie

1. In aanvulling op de verplichtingen uit de
Algemene Subsidieverordening Welzijn
en evenementen 2013 gelden voor
topsportorganisaties de volgende eisen:
b. De beoefening in competitieverband
vindt plaats:

1. In aanvulling op de verplichtingen uit de
Algemene Subsidieverordening Welzijn
en evenementen 2013 gelden voor
topsportorganisaties de volgende eisen:
b. De beoefening in competitieverband
vindt, in het kalenderjaar waarvoor
de subsidie wordt aangevraagd,
plaats:
ii Op het één na hoogste nationale
niveau voor senioren. Dit is van
toepassing wanneer de beoefening
op dit niveau het gevolg is van
een degradatie. Eis hierbij is dat
de topsportbeoefening in minimaal
drie direct voorafgaande
competitieseizoenen, heeft
plaatsgevonden op het hoogste
nationale niveau voor senioren.
Ook geldt dat de
topsportorganisatie het doel heeft
om het direct volgende
competitieseizoen, de topsport
weer te beoefenen op het hoogste
nationale niveau voor senioren.

ii

Op het één na hoogste nationale
niveau voor senioren. Dit is van
toepassing wanneer de beoefening
op dit niveau het gevolg is van
een degradatie. Eis hierbij is dat
de topsportbeoefening in minimaal
drie competitieseizoenen, direct
voorafgaand aan het
competitieseizoen waarvoor de
subsidie wordt aangevraagd, heeft
plaatsgevonden op het hoogste
nationale niveau voor senioren.
Ook geldt dat de
topsportorganisatie het doel heeft
om het competitieseizoen volgend
op het competitieseizoen waarvoor
de subsidie wordt aangevraagd, de
topsport weer te beoefenen op het
hoogste nationale niveau voor
senioren.

c. Indien er sprake is van twee
verschillende competitieseizoenen in het
kalenderjaar waarvoor de subsidie wordt
aangevraagd dan geldt:
De beoefening in competitieverband
vindt in het eerste competitieseizoen in het
kalenderjaar plaats:
i. op het hoogste nationale niveau voor
senioren. In dit geval dient de
competitie in het tweede
competitieseizoen in het kalenderjaar
ook plaats te vinden op het hoogste
nationale niveau voor senioren of op
het één na hoogste niveau voor
senioren als dit het gevolg is van een
degradatie en de organisatie het doel
heeft in het volgende
competitieseizoen weer terug te
keren op het hoogste nationale
niveau voor senioren. Zonder dit doel
vervalt de subsidie voor de periode
van het kalenderjaar waarin de
tweede competitie plaatsvindt.
ii. Op het één na hoogste nationale
niveau voor senioren als dit het
gevolg is van een degradatie en de
organisatie het doel heeft in het
volgende competitieseizoen weer
terug te keren op het hoogste
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nationale niveau voor senioren. In dit
geval dient de tweede competitie in
het kalenderjaar weer plaats te
vinden op het hoogste nationale
niveau voor senioren. Als dit niet het
geval is, dan vervalt de subsidie voor
de periode van het jaar waarin de
tweede competitie plaatsvindt.
Artikel 20 Verplichtingen van de
subsidieontvanger

Artikel 21 Verplichtingen van de
subsidieontvanger

Artikel 21 Subsidiegrondslag

Artikel 22 Subsidiegrondslag

Topsportorganisaties kunnen aanspraak
maken op een subsidie van 10% van de
kosten van de door het college
goedgekeurde begroting van het
competitieseizoen met een maximum van €
11.000,- per competitieseizoen.

Topsportorganisaties kunnen aanspraak
maken op een subsidie van 10% van de
kosten van de door het college
goedgekeurde begroting van de
topsportactiviteiten in het kalenderjaar
waarvoor de subsidie wordt aangevraagd,
met een maximum van € 11.000,- per
subsidiejaar.

Artikel 22 Subsidieprocedure

Artikel 23 Subsidieprocedure

1. In afwijking van de Algemene
Subsidieverordening Welzijn en
evenementen 2013:
a. wordt de aanvraag tot
subsidieverlening uiterlijk 16 weken
voorafgaand aan de start van de
competitie ingediend. Bij de
aanvraag is een begroting van het
competitieseizoen gevoegd.
competitie;

1. In afwijking van de Algemene
Subsidieverordening Welzijn en
evenementen 2013:
a. wordt de aanvraag tot
subsidieverlening, wanneer er binnen
het kalenderjaar waarvoor de
subsidie wordt aangevraagd sprake is
van één competitieseizoen korter dan
3 maanden, uiterlijk 16 weken
voorafgaand aan de start van de
competitie ingediend.
b. wordt de aanvraag tot
subsidievaststelling, wanneer er
binnen het kalender jaar waarvoor de
subsidie wordt aangevraagd sprake is
van één competitieseizoen korter dan
3 maanden, uiterlijk 16 weken na
afloop van de competitie ingediend.
c. Bij elke aanvraag tot
subsidieverlening is een begroting
gevoegd van de topsportactiviteiten
die plaatsvinden in het jaar waarvoor
de subsidie wordt aangevraagd.

b. wordt de aanvraag tot
subsidievaststelling uiterlijk 16 weken
na afloop van de competitie
ingediend.

2. In afwijking van de Algemene
Subsidieverordening Welzijn en
evenementen 2013 beslist het college op
de aanvraag tot subsidieverlening:
a. binnen 13 weken na de
indieningsdatum van de volledige
aanvraag;
b. Indien de competitie start in het jaar
ná het kalenderjaar waarin de
aanvraag wordt ingediend, beslist het
college op de aanvraag om subsidie
nadat de raad de begroting voor het
betreffende kalenderjaar heeft
vastgesteld.
Artikel 23 Hardheidsclausule
Artikel 24 Inwerkingtreding
Artikel 25 Citeertitel

2. In afwijking van de Algemene
Subsidieverordening Welzijn en
evenementen 2013 beslist het college:
a. op de aanvraag tot subsidieverlening
gedaan conform het gestelde in lid
1a, binnen 13 weken na de
indieningsdatum van de volledige
aanvraag;
b. op de aanvraag tot
subsidievaststelling gedaan conform
het gestelde in lid 1b, binnen 13
weken na de indieningsdatum van de
volledige aanvraag.

Artikel 24 Hardheidsclausule
Artikel 25 Inwerkingtreding
Artikel 26 Citeertitel
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TOELICHTING DEELSUBSIDIEVERORDENING SPORT 2013
Bestaande tekst
Artikel 3 Doelgroep

Nieuwe tekst
Artikel 3 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan
sportverenigingen, een lokaal
overkoepelende sportorgaan en
topsportorganisaties. Deze organisaties
dienen de rechtspersoon vereniging te
hebben. Een topsportorganisatie mag ook
de rechtspersoon stichting hebben. De
gemeente kiest op basis van haar
beleidsdoelstellingen de doelgroepen
waaraan subsidie wordt verstrekt.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan
sportverenigingen, de vereniging
“meisjeskoor Cantarella”, een lokaal
overkoepelende sportorgaan en
topsportorganisaties. Deze organisaties
dienen de rechtspersoon vereniging te
hebben. Een topsportorganisatie mag ook
de rechtspersoon stichting hebben. De
gemeente kiest op basis van haar
beleidsdoelstellingen de doelgroepen
waaraan subsidie wordt verstrekt.
De vereniging “meisjeskoor Cantarella” is
apart met naam vermeld binnen de
doelgroep. Dit komt omdat deze vereniging
geen sportvereniging is conform de definitie
in artikel 1 van deze
deelsubsidieverordening. Dit omdat de
vereniging voor oorsprong een
zangvereniging is, die de sportactiviteit
dans later binnen de zelfde vereniging is
gaan aanbieden.

Artikel 5 Eisen om in aanmerking te
komen voor subsidie

Artikel 5 Eisen om in aanmerking te
komen voor subsidie

De eisen zorgen voor een verdere
specificatie van de doelgroep die in
aanmerking komt voor de subsidie. De
gemeente kiest ervoor om alleen subsidie
te verstrekken aan sportverenigingen die
voldoen aan de gestelde eisen. Als niet aan
de eisen wordt voldaan, vindt er geen
subsidieverlening plaats.

De eisen zorgen voor een verdere
specificatie van de doelgroep die in
aanmerking komt voor de subsidie. De
gemeente kiest ervoor om alleen subsidie te
verstrekken aan sportverenigingen die
voldoen aan de gestelde eisen. Als niet aan
de eisen wordt voldaan, vindt er geen
subsidieverlening plaats.
Voor Rijvereniging Equinus geldt een
afwijkend percentage van 60% in plaats van
75% omdat deze vereniging, mede door de
situering van de door haar gebruikte
manege, veel leden trekt uit de
aangrenzende Belgische gemeente.
Artikel 19 Subsidies voor
kaderopleidingen
De regeling voor de eenmalige subsidies
voor kaderopleidingen, die is opgenomen bij
subsidies voor sportverenigingen in
hoofdstuk 2 (artikel 10 t/m 14), wordt door
dit artikel ook van toepassing voor het
lokaal overkoepelend sportorgaan.

Artikel 19 Eisen om in aanmerking te
komen voor subsidie

Artikel 20 Eisen om in aanmerking te
komen voor subsidie

De eisen zorgen voor een verdere
specificatie van de doelgroep die in
aanmerking komt voor de subsidie. De
gemeente kiest ervoor om alleen subsidie
te verstrekken aan topsportorganisaties die
voldoen aan de gestelde eisen in artikel 18.

De eisen zorgen voor een verdere
specificatie van de doelgroep die in
aanmerking komt voor de subsidie. De
gemeente kiest ervoor om alleen subsidie te
verstrekken aan topsportorganisaties die
voldoen aan de gestelde eisen in artikel 20.

Artikel 20 Verplichtingen van de
subsidieontvanger
Artikel 21 Subsidiegrondslag

Artikel 21 Verplichtingen van de
subsidieontvanger
Artikel 22 Subsidiegrondslag
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Artikel 22 Subsidieprocedure

Artikel 23 Subsidieprocedure

De procedure die geldt voor het
verstrekken van jaarlijkse en eenmalige
subsidie is opgenomen in de Algemene
Subsidieverordening Welzijn en
evenementen 2013. Voor deze subsidie is
gekozen voor een afwijking van deze
procedure. De jaarlijkse subsidie is bij
topsportorganisaties niet gekoppeld aan
een kalenderjaar, maar aan een
competitieseizoen. De procedure is hierop
aangepast. Tevens kan het college pas
besluiten over het verstrekken van subsidie
als de gemeenteraad de benodigde
middelen en de subsidieplafonds voor het
betreffende jaar heeft vastgesteld.

De procedure die geldt voor het verstrekken
van jaarlijkse en eenmalige subsidie is
opgenomen in de Algemene
Subsidieverordening Welzijn en
evenementen 2013. Deze procedure is ook
van toepassing voor de jaarlijkse subsidie
voor topsportorganisaties. Voor sommige
topsportactiviteiten geldt dat de competitie
maar gedurende een kort deel van het jaar
(maximaal gedurende 3 maanden)
plaatsvindt. In deze gevallen kan de
standaardprocedure van aanvraag tot
subsidieverlening en aanvraag tot
subsidievaststelling in praktische zin niet
passend zijn. Daarom wordt in deze
gevallen afgeweken van de procedure.

Artikel 23 Hardheidsclausule
Artikel 24 Inwerkingtreding
Artikel 25 Citeertitel

Artikel 24 Hardheidsclausule
Artikel 25 Inwerkingtreding
Artikel 26 Citeertitel

Onderdeel C:
DEELSUBSIDIEVERORDENING CULTUUR 2013
Bestaande tekst
Artikel 3 Doelgroep

Nieuwe tekst
Artikel 3 Doelgroep

Subsidie wordt verstrekt aan:
- instrumentale muziekverenigingen
- zang- en operetteverenigingen
- toneelverenigingen
- schutterijen

Subsidie wordt verstrekt aan:
- instrumentale muziekverenigingen
- zang- en operetteverenigingen en
ouderenvereniging “Sint Willibrordus”,
mits de activiteit “zang” als doel is
opgenomen in de statuten van deze
vereniging
- toneelverenigingen
- schutterijen

Artikel 15 Subsidiegrondslag

Artikel 15 Subsidiegrondslag

De subsidie waarop de aanvrager aanspraak
kan maken wordt als volgt bepaald:
1. De subsidie bedraagt maximaal 50%
van de totale kosten. De hoogte van het
percentage hangt af van de mate
waarin de kosten van de activiteit
kunnen worden afgedekt door andere
inkomsten. Het college stelt hier
beleidsregels voor vast;
2. De subsidie bedraagt maximaal €
5.000,-;
3. De subsidie bedraagt maximaal het
tekort van de door het college
goedgekeurde begroting van de
activiteit of het programma van
activiteiten.

De subsidie waarop de aanvrager aanspraak
kan maken wordt als volgt bepaald:
1. De subsidie bedraagt maximaal het
tekort van de door het college
goedgekeurde begroting van de activiteit
of het programma van activiteiten tot
een maximum van € 5.000,-. Voor de
beoordeling van de begroting stelt het
college beleidsregels vast;
2. Als het tekort na de uitvoering van de
activiteit lager is dan het tekort in de
door het college goedgekeurde
begroting, dan wordt de subsidie
neerwaarts gecorrigeerd, tot maximaal
het gerealiseerde tekort.
3. komt te vervallen.

Wijzigingsverordening Subsidies Welzijn en evenementen 2013,
Vastgesteld door het college op 17 september 2013, beoogde in werking: 1-1-2014

9

TOELICHTING DEELSUBSIDIEVERORDENING CULTUUR 2013
Bestaande tekst
Artikel 3 Doelgroep

Nieuwe tekst
Artikel 3 Doelgroep

Jaarlijkse subsidie wordt uitsluitend
verstrekt aan instrumentale
muziekverenigingen, zangverenigingen,
toneelverenigingen en schutterijen. Deze
organisaties dienen de rechtspersoon
vereniging te hebben.
Eenmalige subsidies ten laste van het Fonds
voor culturele activiteiten kan worden
verstrekt aan alle
organisaties/rechtspersonen en natuurlijke
personen. Wel dient de aanvrager te
voldoen aan de eisen die zijn gesteld in de
Algemene Subsidieverordening Welzijn en
evenementen 2013.

Jaarlijkse subsidie wordt uitsluitend
verstrekt aan instrumentale
muziekverenigingen, zangverenigingen,
ouderenvereniging “Sint Willibrordus”,
toneelverenigingen en schutterijen. Deze
organisaties dienen de rechtspersoon
vereniging te hebben.
De ouderenvereniging “Sint Willibrordus” is
apart met naam vermeld binnen de
doelgroep. Dit komt omdat deze vereniging
geen zangvereniging is conform de definitie
van artikel 1 van deze
deelsubsidieverordening. Dit omdat de
vereniging meerdere activiteiten aanbiedt,
waaronder de activiteit zang.
Eenmalige subsidies ten laste van het Fonds
voor culturele activiteiten kan worden
verstrekt aan alle
organisaties/rechtspersonen en natuurlijke
personen. Wel dient de aanvrager te
voldoen aan de eisen die zijn gesteld in de
Algemene Subsidieverordening Welzijn en
evenementen 2013.

Onderdeel D:
DEELSUBSIDIEVERORDENING WELZIJN 2013
Bestaande tekst
Artikel 2 Begripsomschrijvingen

Nieuwe tekst
Artikel 2 Begripsomschrijvingen

Nummering a tot en met j vervalt,
begrippen op alfabetische volgorde

Peildatum: voor subsidiegrondslagen per lid
wordt uitgegaan van het aantal leden op 1
januari van het jaar voorafgaand aan het
jaar waarop de subsidie betrekking heeft.
Artikel 3 Doelgroep

Artikel 3 Doelgroep
1.

Jaarlijkse subsidies op grond van deze
regeling worden uitsluitend verstrekt
aan ouderen-, vrouwen- en
gehandicaptenorganisaties en
belangenorganisaties.

1.a Jaarlijkse subsidies op grond van deze
regeling worden uitsluitend verstrekt aan
ouderen-, vrouwen- en
gehandicaptenorganisaties en
belangenorganisaties.
1.b In afwijking van artikel 3 lid 1 van de
Algemene Subsidieverordening Welzijn en
evenementen 2013 kan ook jaarlijkse
subsidie worden verstrekt aan de volgende
organisaties zonder zelfstandige
rechtspersoonlijkheid:
- Parkinson “Vereniging” Weert;
- Werkgroep 8 maart.

Artikel 5 (Aanvullende) eisen aan
ouderen-, vrouwen- en
gehandicaptenorganisaties om in
aanmerking te komen voor subsidie

Artikel 5 (Aanvullende) eisen aan
ouderen-, vrouwen- en
gehandicaptenorganisaties om in
aanmerking te komen voor subsidie
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2.

Op 1 januari van het jaar voorafgaand
aan het jaar waarop de subsidie
betrekking heeft dient de organisatie
ten minste 25 contribuerende leden te
hebben;

2.a Op 1 januari van het jaar voorafgaand
aan het jaar waarop de subsidie betrekking
heeft dient de organisatie ten minste 25
contribuerende leden te hebben;
2.b In afwijking van lid a geldt voor de
Parkinson Vereniging Weert dat zij op 1
januari van het jaar voorafgaand aan het
jaar waarop de subsidie betrekking heeft
ten minste 20 contribuerende leden dient te
hebben.

4.

In afwijking van de voorgaande leden
geldt voor de vrouwenvereniging
‘Werkgroep 8 maart’ dat zij in
samenwerking met een aantal
(vrouwen)organisaties een activiteit
organiseert om aandacht te besteden
aan Internationale Vrouwendag en het
uitreiken van de Antje Award;

4.

5.

In afwijking van bovenstaande geldt
voor de Stichting Door Sport
Ontspannen (DSO):
a. er worden gedurende 40 weken per
jaar activiteiten aangeboden;
b. er zijn mimimaal 50 vaste
deelnemers;
c. van de deelnemers aan de
activiteiten woont minimaal 75% in
de gemeente Weert;
d. de activiteiten vinden plaats onder
voldoende en deskundige
begeleiding.

5. In afwijking van bovenstaande geldt voor
de Stichting Door Sport Ontspannen (DSO):
a. er worden gedurende minimaal 35
weken per jaar activiteiten
aangeboden;
b. er zijn mimimaal 45 vaste
deelnemers voor de activiteit
“zwemmen” en minimaal 6 vaste
deelnemers voor de activiteit
“paardrijden”;
c. van de deelnemers aan de
activiteiten woont minimaal 50% in
de gemeente Weert;
d. de activiteiten vinden plaats onder
voldoende en deskundige
begeleiding.

In afwijking van de voorgaande leden
geldt voor de ‘Werkgroep 8 maart’ dat
zij in samenwerking met een aantal
(vrouwen)organisaties een activiteit
organiseert om aandacht te besteden
aan Internationale Vrouwendag en het
uitreiken van de Antje Award;

Artikel 6 (Aanvullende) verplichtingen
voor ouderen-, vrouwen- en
gehandicaptenorganisaties

Artikel 6 (Aanvullende) verplichtingen
voor ouderen-, vrouwen- en
gehandicaptenorganisaties

2.

2.

Voor ouderenorganisaties die de cursus
‘Meer Bewegen Voor Ouderen’ en/of
“volksdansen” aanbieden, geldt dat:

Voor organisaties die de cursus ‘Meer
Bewegen Voor Ouderen’ en/of
“volksdansen” aanbieden, geldt dat:

Artikel 8 Grondslagen voor jaarlijkse
subsidies aan ouderen, gehandicapten
en vrouwenorganisaties

Artikel 8 Grondslagen voor jaarlijkse
subsidies aan ouderen, gehandicapten
en vrouwenorganisaties

1.

1.

Jaarlijkse subsidies
ouderenorganisaties:
b. Een subsidie als bijdrage in de
huisvestingskosten, gebaseerd op
de volgende formule: 0,5 maal de
gemiddelde goedgekeurde
huurkosten over de periode 20072010, met als uitzonderingen: 1) St.
Willibrordus Stramproy, 2) KBO
Afdeling Zuid, 3) St. Cornelius
Swartbroek, 4) St. Matthias Leuken:
subsidie volgens dezelfde formule,
maar dan over periode 2011-2012;

Jaarlijkse subsidies voor
ouderenorganisaties:
b. Een subsidie als bijdrage in de
huisvestingskosten, gebaseerd op
de volgende formule: 0,5 maal de
gemiddelde goedgekeurde
huurkosten over de periode 20072010, met als uitzonderingen: 1)
St. Willibrordus Stramproy, 2) KBO
Afdeling Zuid, 3) Ouderenvereniging “H. Cornelius”
Swartbroek, 4) St. Matthias
Leuken: subsidie volgens dezelfde
formule, maar dan over periode
2011-2012, waarbij voor Ouderenvereniging “H. Cornelius”
Swartbroek geldt dat in afwijking
van de goedgekeurde huurkosten
voor 2011 en 2012 wordt uitgegaan
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van het gemiddelde van de
huurkosten op basis van de kosten
voor het feitelijk gebruik in 2011 en
2012.

2. Jaarlijkse subsidies voor
gehandicaptenorganisaties:
c. De Stichting Door Sport (DSO)
Ontspannen: de subsidie bedraagt
40 maal 1,5 uur tarief zwembad.

2. Jaarlijkse subsidies voor
gehandicaptenorganisaties:
c. De Stichting Door Sport (DSO)
Ontspannen: de subsidie voor de
activiteit zwemmen bedraagt
maximaal 40 maal 1,5 uur tarief
zwembad en de subsidie voor de
activiteit paardrijden bedraagt een
vast bedrag van €650,- als bijdrage
in de kosten.
d. Parkinson Vereniging Weert:
€ 340,- per groep “Meer bewegen
voor Ouderen”.

3. Jaarlijkse subsidies voor
vrouwenorganisaties:
c. Voor de Werkgroep 8 maart: een
vast subsidiebedrag van € 600,-.

3. Jaarlijkse subsidies voor
vrouwenorganisaties:
c. Voor de Werkgroep 8 maart: een
vast subsidiebedrag van € 425,-.

Artikel 11 Begripsomschrijvingen

Artikel 11 Begripsomschrijvingen

Nummering a tot en met j vervalt,
begrippen op alfabetische volgorde

Peildatum: voor subsidiegrondslagen per lid
wordt uitgegaan van het aantal leden op 1
januari van het jaar voorafgaand aan het
jaar waarop de subsidie betrekking heeft.

Artikel 12 Doelgroep

Artikel 12 Doelgroep

Jaarlijkse subsidie op grond van deze
regeling wordt uitsluitend verstrekt aan
2. De volgende organisaties voor
kindervakantiewerk:
a. Kindervakantiewerk Stramproy;
b. Stichting Kindervakantiewerk
Weert;
c. Stichting Kivakemo;
d. Stichting Kindervakantiwerk
Altweerterheide

Jaarlijkse subsidie op grond van deze
regeling wordt uitsluitend verstrekt aan
2. De volgende organisaties voor
kindervakantiewerk:
a. Kindervakantiewerk Stramproy;
b. Stichting Kindervakantiewerk
Weert;
c. Stichting Kivakemo;
d. Stichting Kindervakantiwerk
Altweerterheide;
e. Stichting Kindervakantiewerk
Leuken.

Artikel 22 (Aanvullende) eisen aan
organisaties om in aanmerking te
komen voor subsidies

Artikel 22 (Aanvullende) eisen aan
organisaties om in aanmerking te
komen voor subsidies

De eisen om in aanmerking te komen voor
subsidie zijn:
h. in afwijking van lid e. geldt voor de
stichting Interculturele Vrouwentref
Keent dat er minimaal 10
activiteiten per jaar worden
georganiseerd.

De eisen om in aanmerking te komen voor
subsidie zijn:
h. in afwijking van de leden c. en e.
geldt voor de stichting
Interculturele Vrouwentref Keent
dat er minimaal 10 activiteiten per
jaar worden georganiseerd die
toegankelijk zijn voor alle vrouwen
uit de gemeente Weert.

TOELICHTING DEELSUBSIDIEVERORDENING WELZIJN 2013
Bestaande tekst
Artikel 22 (Aanvullende) eisen aan
organisaties om in aanmerking te
komen voor subsidies

Nieuwe tekst
Artikel 22 (Aanvullende) eisen aan
organisaties om in aanmerking te
komen voor subsidies
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Om de beleidsdoelen te realiseren worden
activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten
worden mede door middel van
subsidiegelden uitgevoerd. Om te kunnen
sturen in het gebruik van de subsidiegelden
is het voor de gemeente Weert mogelijk
(aanvullende) eisen te stellen waaraan de
subsidieontvanger moet voldoen. In dit
artikel zijn enkel de eisen opgenomen welke
specifiek van belang worden geacht voor
jaarlijkse subsidies voor integratie.
Naast de verplichtingen uit de Algemene
Subsidieverordening Welzijn en
evenementen 2013 dienen de activiteiten
gericht te zijn op het terugdringen van
vooroordelen of het verhogen van de
binding en weerbaarheid van een
buurt/wijk/dorp of op het tegengaan van
discriminatie tussen migranten en
autochtonen of dienen de activiteiten bij te
dragen aan de uitwisseling van kennis en de
samenwerking tussen groepen personen
over etnisch specifieke vraagstukken. Om
een zo groot mogelijk publiek te bereiken
dienen alle activiteiten vrij toegankelijk te
zijn voor alle Weertenaren.

Om de beleidsdoelen te realiseren worden
activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten
worden mede door middel van
subsidiegelden uitgevoerd. Om te kunnen
sturen in het gebruik van de subsidiegelden
is het voor de gemeente Weert mogelijk
(aanvullende) eisen te stellen waaraan de
subsidieontvanger moet voldoen. In dit
artikel zijn enkel de eisen opgenomen
welke specifiek van belang worden geacht
voor jaarlijkse subsidies voor integratie.
Naast de verplichtingen uit de Algemene
Subsidieverordening Welzijn en
evenementen 2013 dienen de activiteiten
gericht te zijn op het terugdringen van
vooroordelen of het verhogen van de
binding en weerbaarheid van een
buurt/wijk/dorp of op het tegengaan van
discriminatie tussen migranten en
autochtonen of dienen de activiteiten bij te
dragen aan de uitwisseling van kennis en
de samenwerking tussen groepen personen
over etnisch specifieke vraagstukken. Om
een zo groot mogelijk publiek te bereiken
dienen alle activiteiten vrij toegankelijk te
zijn voor alle Weertenaren, met
uitzondering van de activiteiten van de
stichting Interculturele Vrouwentref Keent:
gelet op de aard van de activiteiten van
deze stichting zijn de activiteiten alleen
toegankelijk voor vrouwen.

Onderdeel E:
Deelsubsidieverordening Investeringen 2013
Bestaande tekst
Artikel 2 Reikwijdte

Nieuwe tekst
Artikel 2 Reikwijdte

Deze deelsubsidieverordening heeft
betrekking op subsidies voor investeringen
in accommodaties door sportverenigingen
en scoutinggroepen.

Deze deelsubsidieverordening heeft
betrekking op subsidies voor investeringen
in accommodaties door sportverenigingen
en scoutinggroepen en de stichting
Gemeenschapscentrum Stramproy.

Artikel 3 Doelgroep

Artikel 3 Doelgroep

Voor een subsidie komen in aanmerking
sportverenigingen en scoutinggroepen die in
de gemeente Weert zijn gevestigd.

Voor een subsidie komen in aanmerking
sportverenigingen en scoutinggroepen die
in de gemeente Weert zijn gevestigd en de
stichting Gemeenschapscentrum
Stramproy.

Artikel 4 Activiteiten die voor subsidie
in aanmerking komen

Artikel 4 Activiteiten die voor subsidie
in aanmerking komen

Subsidie kan worden verstrekt voor
investeringen in accommodaties van
sportverenigingen en scoutinggroepen.

Subsidie kan worden verstrekt voor
investeringen in accommodaties van
sportverenigingen en scoutinggroepen en
voor het gemeenschapscentrum De Zaal in
Stramproy.

Artikel 5 eerste lid 3 blijft tekstueel ongewijzigd en wordt omgenummerd naar “lid 1”.
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Artikel 5 Eisen om in aanmerking te
komen voor subsidie

Artikel 6 Verplichtingen van de
subsidieontvanger

Artikel 5 Eisen om in aanmerking te
komen voor subsidie
l. lid f is niet van toepassing voor
stichting Gemeenschapscentrum
Stramproy.
Artikel 6 Verplichtingen van de
subsidieontvanger

1. De subsidieontvanger dient de
accommodatie ook tijdens de
bouwwerkzaamheden tegen brand- en
stormschade te verzekeren.
2. Met de investering wordt geen aanvang
gemaakt voordat het college heeft
besloten tot het verlenen van de
subsidie.

1. De subsidieontvanger dient de
accommodatie ook tijdens de
bouwwerkzaamheden tegen brand- en
stormschade te verzekeren.
2. Met de investering wordt geen aanvang
gemaakt voordat het college heeft
besloten tot het verlenen van de
subsidie. Dit lid is niet van toepassing
voor de stichting Gemeenschapscentrum Stramproy.
3. Voor de stichting Gemeenschapscentrum Stramproy geldt dat zij op
deugdelijke en planmatige wijze haar
accommodatie dient te onderhouden.

Artikel 7 Subsidiegrondslagen

Artikel 7 Subsidiegrondslagen

1. De subsidie bedraagt 25% van de door
het college goedgekeurde kosten.
2. Voor investeringen die betrekking
hebben op het geschikt maken van de
accommodatie voor mindervaliden kan
een bijdrage worden verleend van 50%
van de door het college goedgekeurde
kosten.
3. Niet voor subsidie in aanmerking voor
subsidie komen investeringen die
betrekking hebben op sportkantines.

1. Voor sportverenigingen en scoutings:
a. De subsidie bedraagt 25% van de
door het college goedgekeurde
kosten.
b. Voor investeringen die betrekking
hebben op het geschikt maken van
de accommodatie voor
mindervaliden kan een bijdrage
worden verleend van 50% van de
door het college goedgekeurde
kosten.
c. Niet voor subsidie in aanmerking
voor subsidie komen investeringen
die betrekking hebben op
sportkantines.
d. Er wordt per vereniging voor
maximaal één investering per jaar
subsidie verleend.
2. Voor de stichting
Gemeenschapscentrum Stramproy
bedraagt de jaarlijkse subsidie voor
groot onderhoud € 11.964,-

4. Er wordt per vereniging voor maximaal
één investering per jaar subsidie
verleend.

Artikel 9 Subsidieprocedure

Artikel 9 Subsidieprocedure

1. De aanvraag dient te zijn voorzien van
een uitgesplitste begroting, tekening,
offerte en financieringsopzet. Indien van
toepassing dienen de bij artikel
genoemde verklaringen,
haalbaarheidsstudie en beleidsplan te
worden toegevoegd.
2. In afwijking van de Algemene
Subsidieverordening Welzijn en
evenementen 2013 wordt de
aanvraag tot verlening van een subsidie
voor een investering hoger dan €
20.000,- uiterlijk 16 weken voorafgaand
aan de start van de uitvoering
ingediend.
3. Indien de investering start in het
kalender ná het kalenderjaar waarin de
aanvraag wordt ingediend, beslist het

1. De aanvraag dient te zijn voorzien van
een uitgesplitste begroting, tekening,
offerte en financieringsopzet. Indien van
toepassing dienen de bij artikel
genoemde verklaringen,
haalbaarheidsstudie en beleidsplan te
worden toegevoegd.
2. In afwijking van de Algemene
Subsidieverordening Welzijn en
evenementen 2013 wordt de
aanvraag tot verlening van een subsidie
voor een investering hoger dan
€ 20.000,- uiterlijk 16 weken
voorafgaand aan de start van de
uitvoering ingediend.
3. Indien de investering start in het
kalender ná het kalenderjaar waarin de
aanvraag wordt ingediend, beslist het
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college op de aanvraag om subsidie
nadat de raad de begroting voor het
betreffende kalenderjaar heeft
vastgesteld en het subsidieplafond voor
deze regeling voor het kalenderjaar
heeft vastgesteld en kenbaar gemaakt.

college op de aanvraag om subsidie
nadat de raad de begroting voor het
betreffende kalenderjaar heeft
vastgesteld en het subsidieplafond voor
deze regeling voor het kalenderjaar
heeft vastgesteld en kenbaar gemaakt.
4. Voor de stichting gemeenschapscentrum
Stramproy geldt dat de leden 1 en 3
niet van toepassing zijn.

Artikel 10 Subsidieplafond

Artikel 10 Subsidieplafond

1. Voor investeringen tot € 20.000,- geldt:
a. De gemeenteraad stelt voor deze
subsidieregeling een subsidieplafond
vast;
b. Het subsidieplafond wordt
vastgesteld voor een periode van
één kalenderjaar samen met de
begroting voor het betreffende
kalenderjaar;
c. Het beschikbare bedrag voor
subsidieverstrekking wordt verdeeld
op basis van binnenkomst van de
aanvragen tot subsidieverlening,
waarbij alleen volledige aanvragen in
behandeling worden genomen.

1. Voor investeringen tot € 20.000,- geldt:
a. De gemeenteraad stelt voor deze
subsidieregeling een
subsidieplafond vast;
b. Het subsidieplafond wordt
vastgesteld voor een periode van
één kalenderjaar samen met de
begroting voor het betreffende
kalenderjaar;
c. Het beschikbare bedrag voor
subsidieverstrekking wordt verdeeld
op basis van binnenkomst van de
aanvragen tot subsidieverlening,
waarbij alleen volledige aanvragen
in behandeling worden genomen.
d. De jaarlijkse subsidie voor de
stichting Gemeenschapscentrum
Stramproy blijft buiten het
subsidieplafond.

TOELICHTING DEELSUBSIDIEVERORDENING INVESTERINGEN 2013
Bestaande tekst
Artikel 2 Reikwijdte

Nieuwe tekst
Artikel 2 Reikwijdte

De ‘Deelsubsidieverordening Investeringen
2013’ is een specifieke subsidieregeling voor
accommodaties van sportverenigingen en
scoutinggroepen, waarin regels kunnen
worden gesteld die aanvullend zijn aan, of
afwijkend zijn van de ‘Algemene
Subsidieverordening Welzijn en
evenementen 2013’.

De ‘Deelsubsidieverordening Investeringen
2013’ is een specifieke subsidieregeling
voor accommodaties van
sportverenigingen, scoutinggroepen en voor
gemeenschapscentrum De Zaal in
Stramproy waarin regels kunnen worden
gesteld die aanvullend zijn aan, of
afwijkend zijn van de ‘Algemene
Subsidieverordening Welzijn en
evenementen 2013’.

Artikel 3 Doelgroep

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan
sportverenigingen en scoutinggroepen. De
gemeente kiest op basis van haar
beleidsdoelstellingen de doelgroepen
waaraan subsidie wordt verstrekt.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan
sportverenigingen, scoutinggroepen en de
stichting Gemeenschapscentrum
Stramproy. De gemeente kiest op basis van
haar beleidsdoelstellingen de doelgroepen
waaraan subsidie wordt verstrekt.

Artikel 5 Eisen om in aanmerking te
komen voor subsidie
De eisen zorgen voor een verdere
specificatie van de doelgroep die in
aanmerking komt voor de subsidie. De
gemeente kiest ervoor om alleen subsidie te
verstrekken aan sportverenigingen en
scoutinggroepen die voldoen aan de
gestelde eisen.

Artikel 5 Eisen om in aanmerking te
komen voor subsidie
De eisen zorgen voor een verdere
specificatie van de doelgroep die in
aanmerking komt voor de subsidie. De
gemeente kiest ervoor om alleen subsidie
te verstrekken aan organisaties uit de
doelgroep die voldoen aan de gestelde
eisen.

Artikel 7 Subsidiegrondslagen

Artikel 7 Subsidiegrondslagen
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In dit artikel zijn de subsidies (bedragen of
berekeningsmethode) opgenomen waarop
sportverenigingen en scoutinggroepen
aanspraak kunnen maken als zij voldoen
aan de gestelde eisen en de verplichtingen.

In dit artikel zijn de subsidies (bedragen of
berekeningsmethode) opgenomen waarop
aanvragers aanspraak kunnen maken als zij
voldoen aan de gestelde eisen en de
verplichtingen.

Onderdeel F:
DEELSUBSIDIEVERORDENING EVENEMENTEN 2013
Bestaande tekst
Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nieuwe tekst
Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:
Evenement: een evenement is een
professioneel georganiseerde, bijzondere
publieke gebeurtenis, die de duur heeft van
minimaal een dagdeel.

In deze regeling wordt verstaan onder:
Evenement: een evenement is een
professioneel georganiseerde, bijzondere
publieke gebeurtenis in de gemeente
Weert, die de duur heeft van minimaal een
dagdeel.
Calamiteit: een vooraf niet te voorziene
gebeurtenis, waarvan de negatieve
financiële gevolgen voor een evenement
dusdanig zijn dat deze gevolgen naar het
oordeel van het college niet (volledig) voor
rekening van de organisator van het
evenement dienen te blijven.

Regeling tegemoetkoming bij
calamiteiten
Artikel 10 Eisen om in aanmerking te
komen voor subsidie
1. Het betreft een evenement in de
gemeente Weert, waarbij zich een
calamiteit heeft voorgedaan.
2. Het betreft een evenement met een
bovenwijkse, dan wel
bovenregionale uitstraling, dat naar
het oordeel van het college een
waardevolle toevoeging is in het
totaalprogramma van activiteiten
zoals vastgelegd in het geldende
evenementenbeleid;
3. Het evenement had voor aanvang
van het evenement een naar het
oordeel van het college realistisch
sluitende begroting;
4. De organisator van het evenement
heeft zich naar het oordeel van het
college aantoonbaar voldoende
ingespannen om de negatieve
gevolgen van de calamiteit te
beperken.
5. Het betreft een calamiteit waarvan
de negatieve gevolgen naar het
oordeel van het college niet in
redelijkheid verzekerbaar zijn,
danwel die zich dermate lokaal heeft
voorgedaan dat een verzekeraar niet
tot uitbetaling bereid is.
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Artikel 11 Subsidiegrondslag
Is voldaan aan alle eisen, dan kan een
subsidie “tegemoetkoming bij calamiteiten”
worden aangevraagd. De subsidie bedraagt
het bedrag dat naar het oordeel van het
college niet (volledig) voor rekening van de
organisator dient te blijven tot een
maximum van € 5.000,-.
Artikel 12 Subsidieprocedure
1.

In afwijking van de Algemene
Subsidieverordening Welzijn en
evenementen 2013 kan een
aanvraag voor subsidie
“tegemoetkoming bij calamiteiten”
alleen worden ingediend, indien de
organisator van het evenement
binnen één week nadat de calamiteit
zich heeft voorgedaan, schriftelijk
melding heeft gedaan bij de
gemeente van het voornemen tot
aanvraag van subsidie.
2. In afwijking van de Algemene
Subsidieverordening Welzijn en
evenementen 2013 wordt de
aanvraag tot subsidieverlening
uiterlijk 6 weken na afloop van het
evenement waarbij de calamiteit
zich heeft voorgedaan, schriftelijk bij
het college ingediend door middel
van het daartoe door het college
vastgestelde aanvraagformulier.
Artikel 13 Subsidieplafond
1. De gemeenteraad stelt voor deze
subsidieregeling een subsidieplafond
vast.
2. Het subsidieplafond wordt vastgesteld
voor een periode van één kalenderjaar
samen met de begroting voor het
betreffende kalenderjaar.
3. Het beschikbare bedrag voor
subsidieverstrekking wordt verdeeld op
basis van binnenkomst van de
aanvragen tot subsidieverlening,
waarbij alleen volledige aanvragen in
behandeling worden genomen.
Artikel 10 Hardheidsclausule
Artikel 14 Hardheidsclausule
Artikel 11 Inwerkingtreding
Artikel 15 Inwerkingtreding
Artikel 12 Citeertitel
Artikel 16 Citeertitel

TOELICHTING DEELSUBSIDIEVERORDENING EVENEMENTEN 2013
Regeling tegemoetkoming bij
calamiteiten
Artikel 10 Eisen om in aanmerking te
komen voor subsidie
De eisen zorgen voor een verdere
specificatie van de doelgroep die in
aanmerking komt voor de doelgroep die in
aanmerking komt voor subsidie. De
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gemeente kiest ervoor om alleen subsidie
te verlenen aan rechtspersonen die voldoen
aan de gestelde eisen. Als niet aan de eisen
wordt voldaan, vindt geen subsidieverlening
plaats.
Artikel 11 Subsidiegrondslag
In dit artikel is de subsidiegrondslag
opgenomen, waarop aanvragers aanspraak
kunnen maken als zij voldoen aan de
gestelde eisen.
Artikel 12 Subsidieprocedure
In afwijking van de Algemene
Subsidieverordening Welzijn en
evenementen 2013 geldt dat de organisator
van het evenement binnen één week nadat
de calamiteit zich heeft voorgedaan,
schriftelijk melding moet doen bij de
gemeente van het voornemen tot aanvraag
van subsidie. Hier is voor gekozen omdat
de calamiteit een dermate lokale
gebeurtenis kan zijn, dat het belangrijk is
dat de gemeente in een zo vroeg mogelijk
stadium in kennis wordt gesteld van het feit
dat een aanvrager de subsidie wil
aanvragen, zodat het college zich een goed
oordeel kan vormen over de calamiteit, nu
deze nog recent is. Binnen zes weken dient
de organisator schriftelijk subsidie aan te
vragen door middel van het daartoe door
het college vastgestelde formulier.
Artikel 13 Subsidieplafond
Door het instellen van een subsidieplafond
legt de gemeente de maximale omvang van
de subsidieverstrekking voor een bepaald
tijdvak vast. Hiermee wil de gemeente
voorkomen dat er onbeperkt aanspraak op
de subsidiegelden kan worden gemaakt. De
gemeente beperkt hiermee dus haar
financiële risico. Indien het subsidieplafond
is bereikt, kunnen latere aanvragen dus
niet meer worden gehonoreerd.
Artikel 14 Hardheidsclausule
Artikel 10 Hardheidsclausule
Artikel 15 Inwerkingtreding
Artikel 11 Inwerkingtreding
Artikel 16 Citeertitel
Artikel 12 Citeertitel

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Weert in zijn openbare vergadering van
……………………………………………..2013.

Wijzigingsverordening Subsidies Welzijn en evenementen 2013,
Vastgesteld door het college op 17 september 2013, beoogde in werking: 1-1-2014
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