
     
 

Amendement  
 

 

 

 
Uitgangspuntennotitie herijking subsidiestelsel voor 
vrijwilligersorganisaties en tarieven sport   
 

 

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 25 november 2015; 
 
 
gezien het voorstel van B&W voor de uitgangspuntennotitie herijking subsidiestelsel voor 
vrijwilligersorganisaties en tarieven sport; 
 
 
overwegende dat 
 
- Weert een rijk verenigingsleven kent op het gebied van sport, cultuur en welzijn; 
- deze verenigingen een belangrijke basis vormen voor sociale cohesie en burgerkracht in de 

gemeenschap, wijken en dorpen; 
- de activiteiten van deze verenigingen – vrijwilligersorganisaties – een grote bijdrage leveren aan het 

welzijn van de gemeenschap (onder andere ontspanning en vorming jeugd, voorkomen eenzaamheid 
ouderen);  

- de raad tijdens de begrotingsbehandeling 2016 de door het college voorgestelde bezuiniging van 
€ 519.000 op het budget subsidies vrijwilligersorganisaties en tarieven sport heeft teruggebracht tot  
€ 200.000; 

- in de uitgangspuntennotitie voor de aan dit bezuinigingsvoorstel gekoppelde herijking van het 
subsidiebeleid de algemene functie van de vrijwilligersorganisaties - zoals bedoeld in de eerste drie 
overwegingen van dit amendement - onderbelicht blijft en ondergewaardeerd wordt; 

- in de uitgangspuntennotitie onder het criterium versterken van de basisstructuur  uitgangspunten 
opgenomen zijn die zijn verbonden met doelstellingen van het Wmo-beleid en van het minimabeleid; 

- de hierbij passende activiteiten moeten worden bekostigd uit het geld voor de Wmo en voor het 
minimabeleid, en niet uit het subsidiebudget voor de vrijwilligersorganisaties; 

 
 
wijzigt het voorstel als volgt:  
 
- voegt aan het kader (blz. 1) als eerste kerndoel toe: in stand houden/versterken van de bestaande 

burgerkracht en sociale cohesie; 
- vermeldt dat dit kerndoel tevens een grondslag is en blijft voor subsidietoekenning; 
- vermeldt bij activiteiten die bijdragen aan Wmo-doelstellingen (blz. 2, I.1) dat de hieruit voortkomende 

activiteiten voor een nader te bepalen deel uit het Wmo-budget betaald worden; 
-  vermeldt bij goede steun voor minima (blz. 2, I.2) dat bekostiging plaatsvindt vanuit het hiervoor 

bedoelde budget voor het minimabeleid;  
 
  
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
Fractie CDA-Weert                Fractie DUS Weert 
 


