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De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 23 november 2016; 
 
 
gezien het voorstel van B&W voor de herziening van het subsidiestelsel voor vrijwilligersorganisaties en de 
reacties van gebruikers van zaal Beej Bertje; 
 
 
overwegende dat 
 
- Laar net als de andere dorpen en wijken over een gemeenschapsaccommodatie moet kunnen 

beschikken; 
- een accommodatie onder een stichtingsbeheer, zoals die in de meeste andere dorpen en wijken 

bestaat, ontbreekt; 
- bij gebrek aan een alternatief zaal Beej Bertje door verenigingen wordt gebruikt als wijkaccommodatie; 
- de gemeente de functie als wijkaccommodatie heeft erkend, onder meer in een convenant met de 

dorpsraad Laar uit 2007 over een gemeentelijke bijdrage voor de exploitant als tegenprestatie voor een 
gereduceerd huurtarief voor de verenigingen (sociaal-culturele gebruikers);  

- door het gemeentelijk beleid voor de wijkaccommodaties alle verenigingen in Weert tegen een 
betaalbaar tarief ruimten kunnen huren voor hun activiteiten; 

- dit ook hoort te gelden voor de verenigingen die nu gebruik maken van de accommodatie Beej Bertje;  
- Beej Bertje voor de gemeente de goedkoopste wijkaccommodatie van Weert is;  
- het ongewenst is om vooruitlopend op toekomstige besluitvorming over het aanbod van voorzieningen 

in Weert-Noord een besluit te nemen dat voor de gebruikers van Beej Bertje vergaande gevolgen heeft; 
- bij deze besluitvorming het gebruik van de ruimte in de nieuwe school als alternatief kan worden 

betrokken; 
- het reëel is om wegens de noodzaak van een bezuiniging het bedrag van de vergoedingsregeling te 

verlagen tot € 12.500, het bedrag dat zes wijkaccommodaties als beheervergoeding krijgen; 
 
 
wijzigt het voorstel als volgt: 
 
op pagina 17van de nota “Herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2017” wordt in de in de tabel 
onder “subsidie 2017 bij nieuw beleid” voor Beej Bertje € 12.500 opgenomen, met de tekst “onder de 
voorwaarden van het convenant uit 2007”;  
 
de teksten in de nota en bijbehorende documenten die betrekking hebben op Beej Bertje worden 
dienovereenkomstig aangepast; 
 
de meerkosten komen ten laste van het begrotingssaldo 2017; 
 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
Fractie CDA-Weert Fractie DUS Weert  
 


