
I
utú

.o ¡l>trto
IE IE GEMEENTE vVE E RT

ONDERWERP

Herstelbeslissing op bezwaar subsidieverlening "De Aldenborgh 75 jaor"

ADVIES

Besluiten tot:
f . intrekken van het beslissing op bezwaar subsidieverlening "De Aldenborgh 75 jaor" van
24 juni 2Ot4;
2. ontvankelijken deels gegrond verklaren van het bezwaarvan 13 april2Ol4 tegen het
primaire besluit tot verlening subsidie van 18 maart 2014 (beschikking 19 maart 2OLÐ;
3. het herzien van het primaire verleningsbesluit in dien verstande dat voor het uitvoeren
van het openbaar theaterprogramma "De Aldenborgh 75 jaor; Gaoj je mej nao de
Merrentj" subsidie wordt verleend van maximaal €2.618,31 in plaats van maximaal
€2.000,00;
4. het overigens ongewijzigd in stand laten van het primaire verleningsbesluit van 18
maaft 2014 inclusief de bijlage;
5. het niet apart uitbetalen van de aanvullend verleende subsidie van maximaal €618.31,
maar deze verrekenen met de definitieve aanspraak op subsidie na vaststelling,
e.e.a. conform het bepaalde in bijgaande conceptbeschikking.
6. Besluit vóór 30 maart 2015, toezenden aan aanvrager en de Rechtbank Limburg.

TOELICHTING

Relatie met vorig voorstel:
B&W-besluit 18-03-2014: een subsidie verlenen van maxímaal€ 2.000 voor het uitvoeren
van het theaterprogramma "De Aldenborgh 75 jaor; Gaoj je mej nao de Merrentj".
B&W-besluit van 24-06-2014: 1. ontvankelijk en ongegrond verklaren van uw bezwaar
tegen de subsidieverlening voor de activiteit "De Aldenborgh 75 jaor; Gaoj je mej nao de
Merrentj"; 2. Het primaire besluit d.d. 18 maart 20t4 in stand te laten.
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Algemeen:
verlening
Aan de stichting De Aldenborgh is bij besluit van 18 maart 2014 (beschikking 19 maart
2OL4), een subsidie van maximaal € 2.000 verleend voor het uitvoeren van het
theaterprogramma in het kader van de viering "De AldenborghT5 jaor; Gaoj je mej nao
de Merrentj". In de subsidiebeschikking van 19 maart 2OI4zijn de voorwaarden en
verplichtingen, welke aan deze subsidieverlening verbonden zijn, omschreven.

In de bijlage van de beschikking is een overzicht van de subsidiabele kosten opgenomen.
Dit betreft:

De geraamde opbrengsten bedragen: € 6.650,-
De subsidiabele kosten minus de geraamde opbrengsten bedragen:
€ 11.650 - € 6.650 = € 5.000,-
In de subsidiabele kosten zijn opgenomen de communicatiekosten (w.o. multimedia,
website, drukwerk, kosten representatie en diverse organisatiekosten), waarvoor een
subsidie door de stichting Weeft 600 beschikbaar is gesteld. Dit aanbod is door de
stichting De Aldenborgh evenwel afgewezen.

bezwaar
Bij brief van 13 april 2Ot4 is bezwaar aangetekend tegen de verleningsbeschikking van 19
maart 2014. (Samengevat) is subsidieaanvrager van oordeel dat de bij de verlening
toegepaste grondslag niet juist is. De te verlenen subsidie is verlaagd met een bedrag van
€3.000,--, zijnde het bedrag dat door de stichting Weeft 600 jaar stad voor
communicatiekosten aan subsidieaanvrager ter beschikking is gesteld, maar welk aanbod
is afgeslagen.
Bezwaarmaker stelt dat de geste van Weert 600 dateert van 8 januari 2OI4 en dat "dit
sooft kosten niet zijn opgenomen in de begroting. Kosten voor drukwerk zijn al lang
uitbesteed bij de eigen huisdrukker, die tegen een zeer coulant tarief dit verzorgde. Het
moet wel want de stichting Weeft 600 jaar heeft dit project in november 2013 als een
baksteen laten vallen, terwijl de voorbereiding en de daarmee gepaarde financiële al
waren aangegaan" en verzoekt het gekorte bedrag van €3.000,-- alsnog over te maken.

Conform de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht is het bestuur van de stichting
"De Aldenborgh" uitgenodigd voor een hoorzitting op 22 mei 2014. Men is evenwel, zonder
afmelding, niet bij deze hoorzitting verschenen.

Beslissing op bezwaar d.d. 24 juni 2014
Op 24 juni 2014 is door uw college geconcludeerd dat het ingekomen bezwaar geen
aanleiding gaf om het primaire verleningsbesluit te wijzigen. Dit omdat het afgeslagen
aanbod van de stichting W600 nog steeds als voorliggende voorziening voor de subsidie
word beschouwd. Het bezwaar is daarom ongegrond verklaard en het primaire besluit is in
stand gelaten.

Item kosten
€

subsidiabele kosten
€

Huur Munttheater 3.200 3.200
Onkosten vergoeding deelnemende Weefter
oroanisaties

2.000 2.000

Reoisseur 300 300
Multi-media (waaronder leqeskosten) 2.250 2.250
Sorekers 500 500
Website (via de bestaande websites LGOG en
Aldenboroh)

400 400

Drukwerk (inclusief jubileumprogramma en
1Ode cultuurhistorische zomer)

2.000 2.000

Kosten reDresentatie 500 500
Diverse orqanisatiekosten (waaronder PR) 500 500
Totaal 11.650 11.650
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Beroep en tussenuitspraak Rechtbank Limburg d.d. 16 februari 2075
Tegen de beslissing op bezwaar van 24 juni 2014 is door subsidieaanvrager beroep
ingesteld bij de Rechtbank Limburg. Op grond van de door partijen ingeleverde
processtukken en het onderzoek ter zitting op 6 januari 2Ot5, heeft de Rechtbank Limburg
op 16 februari 2015 een tussenuitspraak gedaan.

De rechtbank geeft hierin (samengevat) aan dat de gemeente Weeft zich in het bestreden
besluit niet zonder nadere motivering op het standpunt heeft kunnen stellen dat het
afwijzen door de stichting "De Aldenborgh" van het aanbod tot subsidiëring van de
communicatiekosten van de stichting Weert 600 laar Stad, niet ten laste van de
gemeentekas kan komen.
In bezwaar is door "De Aldenborgh" gesteld dat ten tijde van het aanbod op 8 januari
2Ot4 - aan de communicatie en publiciteit al reeds lang vorm en inhoud was gegeven met
aan haar bekende paftijen -. Deze stelling dient volgens de rechtbank uitdrukkelijk bij de
heroverweging betrokken te worden. Het is dan wel aan "De Aldenborgh" om het betoog
dat ten tijde van het aanbod door Weert 600 op 8 januari 2OL4 al onomkeerbare stappen
waren gezet, te voorzien van een verifieerbare en deugdelijke onderbouwing. "De
Aldenborgh" kan op dit punt niet blijven volstaan met de enkele stelling, maar moet per
ommegaande de relevante stukken aan de gemeente doen toekomen.

De rechtbank heeft de gemeente in de gelegenheid gesteld om het (motiverings)gebrek te
herstellen. Uw college heeft besloten van deze gelegenheid gebruik te maken.
"De Aldenborgh" is in de gelegenheid gesteld om uiterlijk op 6 maart 2015, haar stelling,
verifieerbaar en deugdelíjk onderbouwd, te bewijzen.

Conform de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht kan een gebrek hersteld
worden hetzij met een aanvullende motivering, hetzij, voor zover nodig, met een nieuwe
beslissing op bezwaar, na of tegelijkertijd met intrekking van het bestreden besluit.
Wordt het primaire besluit (gedeeltelijk) herzien, gaat de voorkeur uit naar een nieuwe
beslissing op bezwaar met intrekking van het bestreden besluit. Met voorliggend voorstel
wordt dienovereenkomstig gehandeld.

Door subsidieaanvrager op 5 maaft 2015 geleverde "bewijsstukken"
Op 5 maart 2Ot5 zijn door "De Aldenborgh" de volgende "bewijsstukken" ingeleverd

A. Een brief (8blz) met opsomming van de ondernomen stappen m.b.t.
communicatie.

B. Producties I t/m 20 waaronder een zestal facturen t.w.:
1. Munttheater d.d. 31.03.2OL4 ad €9.447,68 (3)
2. P-Point d.d.26.02.2014 ad €134.,3I (6+7)
3. P-Point d.d. 08.01.2074 ad €84,70 (8+9)
4. een bon van de Kraanvogel B.V. d.d. 07.Ot.2OL4 ad €482,90 (11)
5. Bert Stoffels d.d. 14.02.20t4 ad €484,-- (15+16)
6. Bert Stoffels d.d. 18.12.20t4 ad €837,4O (17+18)

Beoordeli ng ingeleverde "bewijsstukken
Voor de herbeoordeling van de subsidieverlening zijn de door de gemeente geaccepteerde
posten voor communicatie uit de begroting van 28 februari 2014 doorslaggevend. De
ingeleverde stukken moeten betrekking hebben op de te subsidiëren activiteit.
De ingeleverde facturen onder 3. (voor nieuwe webhostingspakketten) en 4. (uit eten
gaan) hebben hier geen betrekking op en worden in de herbeoordeling daarom buiten
beschouwing gelaten.

De voor de subsidieverlening relevante documenten worden verder beoordeeld aan de
hand van het in rechtsoverweging 18 van de tussenuitspraak van de Rechtbank van 16
februari 2015, weergegeven criterium, te weten:
"Het is dan wel aan eiseres om het betoog, dat ten tijde van het aanbod door Weert 600
op 8 januari 2Ot4 al onomkeerbare stappen waren gezet, te voorzien van een
verifieerbare en deugdelijke onderbouwing."
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Ad A.
In de brief van 5 maart 2015 wordt aangegeven dat de communicatie-acties allemaal in
opdracht zijn gegeven bij bedrijven die rechtstreeks betrokken zijn bij de stichting "De
Aldenborgh" en alle partijen voor 8 januari 2Ot4 al druk doende waren met de
communicatie van de show en cultuurhistorische zomer. Hiermee is echter niet bewezen
dat op 8 januari 2014 sprake was van "onomkeerbare" acties.

Ad.1.
Factuur van Munttheater. Daarin staan onder de post T0054 bedragen opgenomen voor
een totaalbedrag van €1.665,00. De huur van de beamer is echter begrepen in de in de
begroting d.d.28.02.2014 opgenomen post Huur Munttheater, zodat deze hier niet
meegenomen kan worden. Aldus resteert nog in totaal een bedrag van €1.012,50.
De factuur dateeft van 31 maaft 2OL4; de opdracht is kennelijk verstrekt in 20t4. Het is
een feit van algemene bekendheid dat ter zake multimedia nog tot op het laatst toe
afspraken met een theater gemaakt kunnen worden. Aldus mag worden vastgesteld dat
ter zake deze kosten op 8 januari 2OL4 niet al onomkeerbare stappen waren gezet. Bewijs
van het tegendeel is niet geleverd.

Ad 2.
Factuur P-Point. Deze factuur dateert van 26 februari 2014. De verrichte werkzaamheden
zagen op het ontwerp van een poster en het ontwerp van een logo. In het algemeen kan
als uitgangspunt worden genomen dat het ontwerpen van posters en logo's de nodige tijd
vergt. Aldus is niet uitgesloten dat voor deze ontwerpen reeds opdrachten waren verstrekt
voor B januari 2014. Weliswaar had dit direct door "De Aldenborgh" aangetoond dienen te
worden, doch daar staat tegenover dat algemene ervaringsfeiten niet zomaar gepasseerd
kunnen worden. In het kader van de door de gemeente in acht te nemen zorgvuldigheid,
is aan "De Aldenborgh" aanvullend nog een kofte termijn gegeven om nadere informatie
te verstrekken over de datum van opdracht. (ontvangen op 17 maart 2015, zie hieronder)

Ad 5.
Factuur Beft Stoffels. De factuur dateert van 14 februari 2Ol4 en ziet kennelijk op het
drukken van uitnodigingen en folders. Hierbij speelt minder dan bij het maken van
ontwerpen dat daarvoor de nodige voorbereidingstijd vereist is. Desondanks is in het
kader van door de gemeente in acht te nemen zorgvuldigheid, "De Aldenborgh" verzocht
om ook te dier zake aanvullend bewijs te leveren. (ontvangen op 17 maa¡t 2015, zie
hieronder)

Ad 6.
Factuur Bert Stoffers. Deze factuur dateert van 18 december 2014 en ziet op de
Cultuurhistorische Zomer (In de begroting van 28 februari 2014 heeft de gemeente de post
drukwerk (inclusief jubileumprogramma en 10d" cultuurhistorische zomer) geaccepteerd. Kan dus in
principe bij de beoordeling worden meegenomen.) Uit productie 19, een brief van Bert Stoffels,
volgt dat opdracht daaftoe jaarlijks wordt bevestigd althans verstrekt, daags voor
Aswoensdag.ln2OL4 was dat op 4 maart 2014. Aldus mag ter zake deze factuur
geconcludeerd worden dat op 8 januari 2Ol4 nog geen onomkeerbare stappen waren
gezet. Bewijs van het tegendeel is niet geleverd.

Op verzoek van gemeente op 17 maaft 2015 ontvangen aanvullende "bewijsstukken"
Op 17 maaft 2015 is van "De Aldenborgh", ten aanzien van de hierboven genoemde
facturen onder 2. en 5. bewijs ontvangen dat ten aanzien hiervan op 8 januari 2Ot4 al
onomkeerbare stappen waren gezet. Voor factuur 2. op 16 december 2Ot3 (productie 5
van 5 maart 2015 en 22van 17 maaft 2015) en voor factuur 5. op 6 oktober 2013
(productie 23 van 17 maart 2015).

Voor deze twee communicatieposten geldt daarom dat het aanbod van 8 januari 2014 van
de stichting Weet 600, niet als voorliggende voorziening voor subsidieverlening kan
worden aangemerkt.

Voorde andere, op de begroting van 28 februari 2014 opgevoerde communicatiekosten
heeft subsidieaanvrager niet aan de op haar rustende bewijslast voldaan.
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Argumenten:
De subsidie is verleend op basis van de door aanvrager op 28 februari 2014 ingediende
begroting en het bepaalde in de Deelsubsidieverordening cultuur 2013. In hoofdstuk 3:
Fonds voor culturele activiteiten, zijn de regels neergelegd voor een eenmalige subsidie.
Ingevolge artikel 15 van de deelsubsidieverordening wordt de subsidie waarop aanvrager
aanspraak kan maken 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.

Gelet op deze bepalingen, is subsidie een laatste middel waarbij enkel het "tekort" wordt
gefinancierd. Hierbij wordt rekening gehouden met andere mogelijke middelen waarover
subsidieaanvrager kan/kon beschikken. Deze komen niet voor subsidieverlening in
aanmerking.

In aftikel 17 van de deelsubsidieverordening is een hardheidsclausule neergelegd. Het
college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten
beschouwing laten of daarvan afwijken, met uitzondering van de aftikelen 1 en 2, voor
zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot
onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt
gemotiveerd in het besluit en hiervan wordt periodiek verslag gedaan aan de raad.

Heroverweging in bezwaar:
De voor de activiteit "De AldenborghT5 jaor; Gaoj je mej nao de Merrentj" aangevraagde
subsidie is gebaseerd op de op 28 februari 2014 (nieuw) door subsidieaanvrager
ingediende, en door het college goedgekeurde, begroting. In deze begroting zijn
communicatiekosten (w.o. multimedia, website, drukwerk, kosten representatie en diverse
organisatiekosten) opgenomen, waarvoor een aanbod van de stichting Weert 600 van
€3.000,-- is afgewezen. In het verleningsbesluit en de beslissing op bezwaar van 24 juni
20L4, is het bedrag van €3.000.- is als voorliggende voorziening geheel op de te
verlenen subsidie in mindering gebracht.
Inmiddels is door subsidieaanvrager verifieerbaar aangetoond dat ten tijde van het aanbod
op 8 januari 20t4, voor een tweetal posten voor communicatiekosten in samenhang met
de te subsidiëren activiteit t.w. "De Aldenborgh 75 jaor; Goaj je mej noa de Merrentj", tot
een totaalbedrag van €618.31, al onomkeerbare stappen waren gezet.
Voor deze kosten kan het afgeslagen aanbod daarom niet als voorliggende voorziening
voor de subsidie worden gezien.
Voor de andere, op de begroting van 28 februari 2Ot4 opgevoerde communicatiekosten
heeft subsidieaanvrager niet aan de op haar rustende bewijslast voldaan. Resteeft een
bedrag van €3.000,-- minus €618,31 = €2.381,69, welk voor communicatiekosten als
voorliggende voorziening voor de subsidie van toepassing blijft. Dit gelet op het bepaalde
in de deelsubsidieverordening cultuur 2013, op basis waarvan enkel het "tekort" wordt
gesubsidieerd, rekening wordt gehouden met andere mogelijke middelen en
subsidieverlening een laatste middel is.
Rekening houdend met het maximale subsidiebedrag van €5.000,-- minus de voorliggende
voorziening voor communicatiekosten ad €2.381.69, wordt voorgesteld om de te verlenen
subsidie te verhogen van maximaal €2.000,-- naar maximaal €2.6t8,37.

Van bijzondere omstandigheden die aanleiding geven tot toepassing van de
hardheidsclausule uit art. L7 van de Deelsubsidieverordening cultuur 2013, is niet
gebleken.
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Conclusie
Gelet op bovenstaande en hetgeen de Rechtbank Limburg in haar tussenuitspraak heeft
aangegeven, wordt voorgesteld om de beslissing op bezwaar van 24 juni 2014 in te
trekken en voorgesteld nieuw besluit te nemen.

Directe verrekening
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de gemeentelijke
regelgeving, wordt de aanspraak op subsidie definitief ná de vaststelling. Als het tekort na
de uitvoering van de activiteit lager is dan in de door het college goedgekeurde begroting,
dan wordt de verleende subsidie neerwaarts gecorrigeerd tot maximaal het gerealiseerde
tekort.
De procedure tot vaststelling loopt en zal binnen afzienbare tijd tot besluitvorming leiden.
Om die reden wordt voorgesteld om de aanvullend verleende subsidie nu niet uit te
betalen maar met de definitieve aanspraak te verrekenen.

JU RIDISCH E G EVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJN EN/ HAN DHAVING)
Met voorgesteld besluit wordt voldaan aan de door de Rechtbank Limburg gewezen
tussenuitspraak van 16 februari 2015. De definitieve uitspraak in beroep wordt genomen
na afloop van de gegeven hersteltermijn die eindigt op 30 maart 2015.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN
Begrotingsoost:
Fonds voor culturele activiteiten. Grootboeknummer 5.41.2000, kostencategorie
6.42.5009.

Beschikbaar bedraq:
Na de (aanvullende) subsidieverlening resteert er een bedrag van €24.500,00 - €618.31 =
€23.881.69 (budget 2015).

COM MUNICATIE/ PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:
* Overigen (bijv. afzender/aanvrager)
Nadere specificatie:

¡ stichting "De Aldenborgh"
. Rechtbank Limburg

{. Brief
i. Beschikking

:

.:. Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET
Intern:
Beleidsadviseur cultuur (W. Truyen)

Extern:
Mr. Theunissen

Openbaar:
Niet van toepassing

Niet-openbaar:
Niet van toepassing

BIJLAGEN
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Stichting "De Aldenborgh"
t.a.v. het bestuur
Tungeler Dorpsstraat 34
6005 R¡ WEERT

weert, 2 tr i'IAARI 2015

Onderwerp
Ons kenmerk

Herstelbeslissing op bezwaar subsidieverlening "De Aldenborgh 75 jaor
060994

Geacht bestuur,

U heeft op 13 april 2Ot4 bezwaar aangetekend tegen de beschikking subsidieverlening
d.d. 19 maart 20L4 voor het uitvoeren van het openbaar theaterprogramma "De
Aldenborgh 75 jaor; Gaoj je mej nao de Merrentj".
Op 24 juni 2014 hebben wij besloten tot het ontvankelijk en ongegrond verklaren van uw
bezwaar en het primaire besluit d.d. 18 maart 2014 (beschikking 19 maart 2074) in stand
te laten. U bent tegen deze beslissing in beroep gegaan.
Na wisseling van processtukken en onderzoek ter zitting op 6 januari 2015 heeft de
Rechtbank Limburg in de beroepszaak een tussenuitspraak gedaan. Dit vanwege een in de
beslissing op bezwaar van 24 juni 2014 geconstateerd motiveringsgebrek. Ons college is
hierbij in de gelegenheid gesteld om dit gebrek te herstellen met inachtneming van de
overwegingen en aanwijzingen in deze tussenuitspraak.
Ons college heeft besloten van deze mogelijkheid gebruik te maken. In deze beschikking
leest u ons herstelbesluit.

Wij hebben besloten:
1. tot het intrekken van onze beslissing op bezwaarsubsidieverlening "De Aldenborgh 75

jaor" van 24 juni 20t4¡
2. tot het ontvankelijk en deels gegrond verklaren van uw bezwaar van 13 april2Ot4

tegen het primaire besluit tot verlening subsidie van 18 maart 2014 (beschikking 19
maaft 2OIa);

3. tot het herzien van het primaire verleningsbesluit in dien verstande dat voor het
uitvoeren van het openbaar theaterprogramma "De Aldenborgh 75 jaor; Gaoj je mej
nao de Merrentj" subsidie wordt verleend van maximaal€2.618,31 in plaats van
maximaal €2.000,00;

4. tot het overigens ongewijzigd in stand laten van het primaire verleningsbesluit van 18
maart 2014 inclusief de bijlage;

5. tot het niet apart uitbetalen van de aanvullend verleende subsidie van maximaal
€618,31, maar deze te verrekenen met de definitieve aanspraak op subsidie na
vaststelling.

Motivering
Verlening
Aan u is bij besluit van 18 maart 2014 (beschikking 19 maart 20L4), een subsidie van
maximaal € 2.000 verleend voor het uítvoeren van het theaterprogramma in het kader
van de viering "De Aldenborgh 75 jaor; Gaoj je mej nao de Merrentj". In de

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: L4 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weed.nl
Website: www.weeft.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



subsid¡ebeschikking van 19 maart 2OI4 zijn de voorwaarden en verplichtingen, welke aan
deze subsidieverlening verbonden zijn, omschreven.

In de bijlage van de beschikking is een overzicht van de subsidiabele kosten opgenomen
Dit betreft:

De geraamde opbrengsten bedragen: € 6.650,-
De subsidiabele kosten minus de geraamde opbrengsten bedragen:
€ 11.650 - € 6.650 = € 5.000,-
In de subsidiabele kosten zijn opgenomen de communicatiekosten (w.o. multimedia,
website, drukwerk, kosten representatie en diverse organisatiekosten), waarvoor een
subsidie door de stichting Weert 600 beschikbaar is gesteld. Dit aanbod is door de
stichting De Aldenborgh evenwel afgewezen.

bezwaar
Bij brief van 13 april2Ot4 heeft u bezwaar aangetekend tegen de verleningsbeschikking
van 19 maart 2014. (Samengevat) bent u van oordeel dat de bij de verlening toegepaste
grondslag niet juist is. De te verlenen subsidie is verlaagd met een bedrag van €3.000,--,
zijnde het bedrag dat door de stichting Weeft 600 jaar stad voor communicatiekosten aan
u ter beschikking is gesteld, maar welk aanbod is afgeslagen.
U stelt dat de geste van Weert 600 dateert van 8 januari 2OL4 en dat "dit soort kosten
niet zijn opgenomen in de begroting. Kosten voor drukwerk zijn al lang uitbesteed bij de
eigen huisdrukker, die tegen een zeer coulant tarief dit verzorgde. Het moet wel want de
stichting Weert 600 jaar heeft dit project in november 2Ot3 als een baksteen laten vallen,
terwijl de voorbereiding en de daarmee gepaarde financiële al waren aangegaan" en
verzoekt het gekofte bedrag van €3.000,-- alsnog over te maken.

Conform de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht bent u uitgenodigd voor een
hoorzitting op 22 mei 20L4. U bent evenwel, zonder afmelding, niet bij deze hoorzitting
verschenen.

Beslissing op bezwaar d.d. 24 juni 2014
Op24juni 2014 hebben wij geconcludeerd dat uw bezwaar geen aanleiding gaf om het
primaire verleningsbesluit te wijzigen. Dit omdat het afgeslagen aanbod van de stichting
W600 nog steeds als voorliggende voorziening voor de subsidie wordt beschouwd. Het
bezwaar is door ons daarom ongegrond verklaard en het primaire besluit in stand gelaten

Item kosten
€

subsidiabele kosten
€

Huur Munttheater 3.200 3.200
Onkosten vergoeding deelnemende Weefter
orqanisaties

2.000 2.000

Reqisseur 300 300
Multi-media (waaronder leqeskosten) 2.250 2.250
Sprekers 500 500
Website (via de bestaande websites LGOG en
Aldenboroh)

400 400

Drukwerk (inclusief jubileumprogramma en
1Ode cultuurhistorische zomer) 2.000 2.000

Kosten reoresentatie 500 500
Diverse oroanisatiekosten lwaaronder PR) 500 500
Totaal 11.650 11.650



Beroep en tussenuitspraak Rechtbank Limburg d.d. 16 februari 2015
U hebt tegen onze beslissing op bezwaar van 24 juni 2014 beroep ingesteld bij de
Rechtbank Limburg. Op grond van de ingeleverde processtukken en het onderzoekter
zitting op 6 januari 2015, heeft de Rechtbank Limburg op 16 februari 2015 een
tussenuitspraak gedaan.

De rechtbank geeft hierin (samengevat) aan dat ons college zich in het bestreden besluit
niet zonder nadere motivering op het standpunt heeft kunnen stellen dat het afwijzen door
u van het aanbod tot subsidiëring van de communicatiekosten van de stichting Weert 600
Jaar Stad, niet ten laste van de gemeentekas kan komen.
U hebt in bezwaar gesteld dat ten tijde van het aanbod op 8 januari 2OI4 - aan de
communicatie en publiciteit al reeds lang vorm en inhoud was gegeven met aan u bekende
paftijen -. Deze stelling dient volgens de rechtbank uitdrukkelijk bij de heroverweging
betrokken te worden. Het is dan wel aan u om uw betoog dat ten tijde van het aanbod
door Weeft 600 op 8 januarÍ 2Ol4 al onomkeerbare stappen waren gezet, te voorzien van
een verifieerbare en deugdelijke onderbouwing. U kunt op dit punt niet blijven volstaan
met de enkele stelling, maar moet per ommegaande de relevante stukken aan de
gemeente doen toekomen.
Vervolgens bent u door ons in de gelegenheid gesteld om uiterlijk op 6 maaft 2015, uw
stelling, verifieerbaar en deugdelijk onderbouwd, te bewijzen.

Door u op 5 maart 2015 geleverde "bewijsstukken"
Op 5 maart 20L5 zijn door u de volgende "bewijsstukken" ingeleverd:

A. Een brief (8blz) met opsomming van de ondernomen stappen m.b.t.
communicatie.

B. Producties L t/m 20 waaronder een zestal facturen t.w.:
1. Munttheater d.d. 31.03.2Ot4 ad €9.447,68 (3)
2. P-Point d.d.26.02.2014 ad €L34.,31 (6+7)
3. P-Point d.d. 08.01.2014 ad €84,70 (8+9)
4. een bon van de Kraanvogel B.V. d.d. 07.OI.2Ot4 ad €482,90 (11)
5. Bert Stoffels d.d. 14.02 .2OL4 ad C484,-- (15+ 16)
6. Beft Stoffels d.d. 18.12 .2OL4 ad €837,4O (17+18)

Beoo rdel i ng i ngel eve rde " bew ijsstu kke n
Voor de herbeoordeling van de subsidieverlening zijn de door de gemeente geaccepteerde
posten voor communicatie uit de begrot¡ng van 28 februari 2014 doorslaggevend. De
ingeleverde stukken moeten betrekking hebben op de te subsidiëren activiteit.
De ingeleverde facturen onder 3. (voor nieuwe webhostingspakketten) en 4. (uit eten
gaan) hebben hier geen betrekking op en worden in de herbeoordeling door ons daarom
buiten beschouwing gelaten.

De voor de subsidieverlening relevante documenten worden verder beoordeeld aan de
hand van het in rechtsoverweging 18 van de tussenuitspraak van de Rechtbank van 16
februari 2015, weergegeven criterium, te weten:
"Het is dan wel aan eiseres om het betoog, dat ten tijde van het aanbod door Weert 600
op 8 januari 2OL4 al onomkeerbare stappen waren gezet, te voorzien van een
verifieerbare en deugdelijke onderbouwin9."

Ad A.
In de brief van 5 maart 2015 wordt aangegeven dat de communicatie-acties allemaal in
opdracht zijn gegeven bij bedrijven die rechtstreeks betrokken zijn bij de stichting "De
Aldenborgh" en alle partijen voor 8 januari 2074 al druk doende waren met de
communicatie van de show en cultuurhistorische zomer. Hiermee is echter niet bewezen



dat op 8 januari 2014 sprake was van "onomkeerbare" acties

Ad.1.
Factuur van Munttheater. Daarin staan onder de post T0054 bedragen opgenomen voor
een totaalbedrag van €1.665,00. De huur van de beamer is echter begrepen in de in de
begroting d.d.28.02.2014 opgenomen post Huur Munttheater, zodat deze hier niet
meegenomen kan worden. Aldus resteert nog in totaal een bedrag van €1.012,50.
De factuur dateert van 31 maart 2Ot4; de opdracht is kennelijk verstrekt in 2014. Het is
een feit van algemene bekendheid dat ter zake multimedia nog tot op het laatst toe
afspraken met een theater gemaakt kunnen worden. Aldus mag worden vastgesteld dat
ter zake deze kosten op 8 januari 2Ol4 niet al onomkeerbare stappen waren gezet. Bewijs
van het tegendeel is niet geleverd.

Ad 2.
Factuur P-Point. Deze factuur dateeft van 26 februari 2OI4. De verrichte werkzaamheden
zagen op het ontwerp van een poster en het ontwerp van een logo. In het algemeen kan
als uitgangspunt worden genomen dat het ontwerpen van posters en logo's de nodige tijd
vergt. Aldus is niet uitgesloten dat voor deze ontwerpen reeds opdrachten waren verstrekt
voor 8 januari 2014. Weliswaar had dit direct door u aangetoond dienen te worden, doch
daar staat tegenover dat algemene ervaringsfeiten niet zomaar gepasseerd kunnen
worden.
In het kader van de door de gemeente in acht te nemen zorgvuldigheid, is aan u
aanvullend nog een kofte termijn gegeven om nadere informatie te verstrekken over de
datum van opdracht. (ontvangen op 17 maart 2015, zie hieronder)

Ad 5.
Factuur Bert Stoffels. De factuur dateert van 14 februari 2Ot4 en ziet kennelijk op het
drukken van uitnodigingen en folders. Hierbij speelt minder dan bij het maken van
ontwerpen dat daarvoor de nodige voorbereidingstijd vereist is. Desondanks bent u in het
kader van door de gemeente in acht te nemen zorgvuldigheid, verzocht om ook te dier
zake aanvullend bewijs te leveren. (ontvangen op 17 maaft 2015, zie hieronder)

Ad 6.
Factuur Bert Stofters. Deze factuur dateert van 18 december 2OL4 en ziet op de
Cultuurhistorische Zomer (In de begroting van 28 februari 2014 hebben wij de post drukwerk
(inclusief jubileumprogramma en 10d" cultuurhistorische zomer) geaccepteerd. Deze kostenpost kan
dus in principe bij de beoordeling worden meegenomen.)
Uit productie 19, een brief van Beft Stoffels, volgt dat opdracht daartoe jaarlijks wordt
bevestigd althans verstrekt, daags voor Aswoensdag. In 2OL4 was dat op 4 maaft 20L4.
Aldus hebben wij ter zake deze factuur geconcludeerd dat op 8 januari 20t4 nog geen
onomkeerbare stappen waren gezet. Bewijs van het tegendeel is niet geleverd.

Op verzoek van gemeente op 77 maart 2015 ontvangen aanvullende "bewijsstukken"
Op t7 maart 2015 is van u ten aanzien van de hierboven genoemde facturen onder 2. en
5. bewijs ontvangen dat ten aanzien hiervan op 8 januari 2Ot4 al onomkeerbare stappen
waren gezet. Voor factuur 2. op 16 december 2013 (productie 5 van 5 maart 2Ol5 en 22
van 17 maart 2015) en voor factuur 5. op 6 oktober 2013 (productie 23 van 17 maart
20 1 s).

Voor deze twee communicatieposten stellen wij daarom vast dat het aanbod van 8 januari
2014 van de stichting Weert 600, niet als voorliggende voorziening voor subsidieverlening
wordt aangemerkt.

Voor de andere, op de begroting van 28 februari 2014 opgevoerde communicatiekosten,
hebt u niet aan de op u rustende bewijslast voldaan.



Arqumenten:
De subsidie is verleend op basis van de door u op28 februari 2014 ingediende begroting
en het bepaalde in de Deelsubsidieverordening cultuur2OL3.In hoofdstuk 3: Fonds voor
culturele activiteiten, zijn de regels neergelegd voor een eenmalige subsidie.
Ingevolge artikel 15 van de deelsubsidieverordening wordt de subsidie waarop aanvrager
aanspraak kan maken 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.

Gelet op deze bepalingen, ¡s subsidie een laatste middel waarbij enkel het "tekort" wordt
gefinancierd. Hierbij wordt rekening gehouden met andere mogelijke middelen waarover
subsidieaanvrager kan/kon beschikken. Deze komen niet voor subsidieverlening in
aanmerking.

In artikel t7 van de deelsubsidieverordening is een hardheidsclausule neergelegd. Het
college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten
beschouwing laten of daarvan afwijken, met uitzondering van de artikelen 1 en 2, voor
zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot
onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt
gemotiveerd in het besluit en hiervan wordt periodiek verslag gedaan aan de raad.

Heroverweging in bezwaar:
De voor de activiteit "De Aldenborgh 75 jaor; Gaoj je mej nao de Merrentj" aangevraagde
subsidie is gebaseerd op de op 28 februari 2Ot4 (nieuw) door u ingediende, en door ons
goedgekeurde, begroting. In deze begroting zijn communicatiekosten (w.o. multimedia,
website, drukwerk, kosten representatie en diverse organisatiekosten) opgenomenr
waarvoor u een aanbod van de stichting Weert 600 van €3.000,-- hebt afgewezen.
In het verleningsbesluit en onze beslissing op bezwaar van 24 juni 20L4, is het bedrag van
€3.000.- als voorliggende voorziening geheel op de te verlenen subsidie in mindering
gebracht.
Inmiddels is door u verifieerbaar aangetoond dat ten tijde van het aanbod op 8 januari
20t4, voor een tweetal posten voor communicatiekosten in samenhang met de te
subsidiëren activiteit t.w. "De Aldenborgh 75 jaor; Goaj je mej noa de Merrentj", tot een
totaalbedrag van €618.31, al onomkeerbare stappen waren gezet.
Voor deze kosten zien wij het afgeslagen aanbod daarom niet meer als voorliggende
voorziening voor de subsidie.
Voor de andere, op de begroting van 28 februari 2074 opgevoerde communicatiekosten
hebt u niet aan de op u rustende bewijslast voldaan.
Resteert een bedrag van €3.000,-- minus €618,31 = €2.38L,69, welk voor
communicatiekosten als voorliggende voorziening voor de subsidie van toepassing blijft en
op de te verlenen subsidie in mindering wordt gebracht.
Dit gelet op het bepaalde in de deelsubsidieverordening cultuur 2013, op basis waarvan
enkel het "tekort" wordt gesubsidieerd, rekening wordt gehouden met andere mogelijke
middelen en subsidieverlening een laatste middel is.

Van bijzondere omstandigheden die aanleiding geven tot toepassing van de
hardheidsclausule uit aft. 17 van de Deelsubsidieverordening cultuur 2013, is ons niet
gebleken.



Rekening houdend met het maximale subsidiebedrag van €5.000,-- minus de voorliggende
voorziening voor communicatiekosten ad €2.381.69, verhogen wij de te verlenen subsidie
van maximaal €2.000,-- naar maximaal €2.618,31.

Conclusie
Gelet op bovenstaande en hetgeen de Rechtbank Limburg in haar tussenuitspraak heeft
aangegeven, nemen wij dit herstelbesluit op bezwaar en trekken wij de beslissing op
bezwaar van 24 juni 2014 in.

Directe verrekeninq
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de gemeentelijke
regelgeving, wordt de aanspraak op subsidie definitief ná de vaststelling. Als het tekort na
de uitvoering van de activiteit lager is dan in de door het college goedgekeurde begroting,
dan wordt de verleende subsidie neerwaarts gecorrigeerd tot maximaal het gerealiseerde
tekoft. De procedure tot vaststelling loopt en zal binnen afzienbare tijd tot besluitvorming
leiden. Om die reden wordt de aanvullend verleende subsidie nu niet aan u uitbetaald
maar met de definitieve subsidieaanspraak verrekend.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Limburg.
Dat kan met een brief of digitaal:

Stuur uw beroepschrift naar:
Rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ ROERMOND

Þ digitaal:
Via http ://loket. rechtspraak. n l/bestu u rsrecht
Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden
vindt u op deze website.

Zorgtu ervoordat u het beroepschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat de rechtbank uw beroepschrift niet meer kan behandelen.
Schrijf in uw beroepschrift in elk geval:

- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het beroepschrift tegen gericht is (stuur een

kopie van het besluit mee);
- de reden waarom u beroep instelt.

Met vriendelijke groet,
burge en wethouders,

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

Een kopie van dit besluit is per post verstuurd naar de Rechtbank Limburg
gestuurd. D¡t ter uitvoering van de rechterlijke tussenuitspraak van 16 februari
2015.

A.
bu


