
o,',¡o
ìL

år
.cr > GEMEENTE ttlEERT

Onderwerp

Weert Swingt 2016

Voorstel

Besluiten om:
1. de hardheidsclausule (artikel 19 van de "Algemene bepalingen van de
Subsidieverordening Welzijn en Evenementen 2013") toe te passen en in afwijking van
artikel 6 afwijken van de minimale indieníngstermijn van 12 weken.
2. aan de Stichting Behoud van Beleving een subsidie te verlenen van maximaal€ 1.000,-
voor het organiseren van het evenement'Weert Swingt 2016' conform het bepaalde in
bijgevoegde concept-beschi kking.

Inleiding
Een organisatie die in aanmerking wenst te komen voor een subsidie heeft tot 12 weken
voor aanvang van de activiteit(en) de gelegenheid hiervoor een schriftelijke aanvraag in te
dienen (artikel 6, lid 3 van de Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen
2013). Stichting Behoud van Beleving heeft op 16 oktober 2016 een aanvraag ingediend
voor een evenementensubsidie. Dit valt buiten de aanvraagtermijn.

Stichting Behoud van Beleving organisee¡t sinds 2011 'Weert Swingt'in de binnenstad van
Weert. Dit evenement zal dit jaar voor de 32e keer plaatsvinden (vrijdagavond 4
november 2016). 16 horecaondernemers zullen bands in hun café of restaurant laten
optreden.
De ondernemers contracteren deze bands zelf en geheel voor eigen rekening en risico.
Stichting Behoud van Beleving ondersteunt bij de organisatie van dit evenement. De
stichting zorgt o.a. voor de website, advertenties, het drukwerk, verspreiding van posters
en flyers.
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Beoogd effect/doel
Binnen het brede terrein van Welzijn worden beleidsdoelstellingen op het gebied van
onder andere sport, welzijn en cultuur, nagestreefd. Om organisaties de gelegenheid te
bieden uitvoering te kunnen geven aan activiteiten die bijdragen aan het bereiken van
deze beleidsdoelstellingen en het subsidiebudget in te zetten voor initiatieven die relevant
zijn voor cle gemeente Weert, verstrekt de gemeente subsidies.

Argumenten
H a rd h e i d scl a u su I e b i edt ru i m te tot afw ij ke n u i te rste i nd i e n i ng ste rm ij n
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is een aanvraag die buiten de gestelde
uiterste termijn is ingediend niet ontvankelijk. De organisatie is conform de Awb in de
gelegenheid gesteld de reden van de te late indiening op te geven. Daarop is bij mail van
17 oktober 2016 (bijgevoegd) gereageerd.
Artikel 19 van de Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 bevat een
hardheidsclausule. Uw college is bevoegd de aanvraag alsnog ontvankelijk te verklaren en
in behandeling te nemen. Bij deze aanvraag is hiervan sprake.

WeertSwingt past binnen de doelstellingen zoals vermeld in de'deelsubsidieverordening
Cultuur 2013, Fonds voor culturele activiteiten'.
Deze activiteit is getoetst aan artikel 12'activiteiten die voor subsidie in aanmerking
komen'en het gestelde beleidskader. Weert Swingt heeft zich bewezen als een activiteit
die een positief effect heeft op de gezelligheid en levendigheid van de Weerter binnenstad.
Het brede aanbod van muzikale optredens zorgt ervoor dat er voor iedereen wat
interessants te vinden is. Het evenement voldoet aan de eisen.

De begroting is beoordeeld en akkoord bevonden.
Wij hebben de begroting van de activiteit beoordeeld. Er is sprake van een tekort van
€ t.556,29 (subsidiabele kosten € 3.201,89 en opbrengsten € 1.645,60). Via een bijdrage
van de deelnemende ondernemers wordt een bedrag van € 1.645,60 aan inkomsten
verwacht. De begroting geeft geen aanleiding tot verdere opmerkingen. Kijkend naar
subsidie voor andere evenementen is het redelijk om voor'Weert Swingt 2016' maximaal
€ 1.000,- beschikbaar te stellen.

Overigens is het niet zo dat het volledige tekort aan subsidie beschikbaar moet worden
gesteld. De subsidie is namelijk een bijdrage in het tekort.
Mocht blijken dat het feitelijke tekort na het plaatsvinden van de activiteit lager is dan de
verleende subsidie dan wordt de subsidie lager vastgesteld, op maximaal het feitelijke
tekort. Dit is vastgelegd in de subsidieverordening.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen
Financiële oevolgen
De subsidie ad € 1.000,00 kan ten laste worden gebracht van het "fonds culturele
activiteiten" (grootboeknr. 5.41.2000, kostencategorie 6.42.5009). Na deze
subsidieverlening resteert er een bedrag van € 12.316,- in dit budget (2016).

luridische gevoloen
Door toepassing van de hardheidsclausule worden de subsidies procedureel op de juiste
wijze verleend c.q. direct vastgesteld.

Uitvoering/evaluatie
Op basis van een inhoudelijk- én een financieel verslag wordt beoordeeld of de activiteit
waarvoor subsidie is verleend, heeft plaatsgevonden en de organisatie heeft voldaan aan
de, aan de subsidie verbonden verplichtingen, voorwaarden en/of eisen.
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Deze stukken dienen binnen 12 weken na afloop van activiteit(en) te worden ingediend

Communicatie/ participatie
Het bestuur van Stichting Behoud van Beleving d.m.v. bijgevoegde beschikking op de
hoogte brengen van uw besluit.

Overleg gevoerd met

Intern:
P. Verheijen (beleidsmedewerker OCSW)
P. Vos (financieel consulent)

Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen
Concept-beschikking
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Stichting Behoud van Beleving
Het bestuur
Maasenweg 27
6003 AH WEERT

Weert, 2 november 2016

Onderwerp
Ons kenmerk

: beschikking subsidieverlening Weert Swingt 2016
: Z/t6/02984L

Geacht bestuur,

U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de Gemeente Weert. Hiermee vraagt u ons om
subsidie voor het organiseren van 'Weert Swingt 2Ot6'. Dit evenement (live muziek en
optredens) vindt plaats op vrijdag 4 november 2016 bij bestaande horecaondernemers in de
binnenstad. In deze beschikking leest u ons besluit.

Hardheidsclausule
De procedure voor het aanvragen van een jaarlijkse subsidie is vastgelegd in artikel 6, lid
2 van de'Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013'. Een aanvraag
dient uiterlijk 12 weken voor aanvang van de activiteit(en) te worden gedaan. De
hardheidsclausule, vastgelegd in artikel 19 van deze verordening, geeft ons college de
mogelijkheid hier van af te wijken. Wij hebben besloten om van deze mogelijkheid gebruik
te maken.

Subsidie
Wij verlenen u voor het organiseren van 'Weert Swingt 2016' subsidie voor een bedrag van
€ 1.000,-.
Wij hebben de begroting van uw activiteit beoordeeld. Er is sprake van een tekort van
e t.556,29. De subsidiabele kosten bedragen € 3.201,89 en de opbrengsten € 1.645,60.

Bij de beoordeling hebben we laten meewegen wat evenementen, van soortgelijke
omvang, aan subsidie beschikbaar gesteld hebben gekregen. Het lijkt ons daarom redelijk
om voor de'Weert Swingt 2Ot6' maximaal € 1.000,- beschikbaar te stellen. Daarnaast is
het niet zo dat het volledige tekort aan subsidie beschikbaar moet worden gesteld. De
subsidie is namelijk een bijdrage in het tekort.

Deze activiteit is getoetiiãan artikel 12'activiteiten die voor subsidie in aanmerking
komen'van de deelsubsidieverordening Cultuur 2013. En het gestelde beleidskader.
'Weert Swingt' heeft de afgelopen jaren bewezen dat het een positief effect heeft op de
gezelligheid en levendigheid van de Weerter binnenstad.

Betaling
Het subsidievoorschot wordt uitbetaald op uw bankrekeningnummer
NL23INGB00061 1 1285.

Verplichtingen
Er is een aantal verplichtingen waaraan u als subsidieontvanger moet voldoen
- U verricht de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend.

Wilhelminasingel 101
Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 140495 of (0a95)575000-Telefax:(0495)541 554-E-mail:gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl



U informeert het college zo spoedig mogelijk schriftelijk:
- over besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteit(en)

waarvoor subsidie is verleend, dan wel opheffing van de organisatie.
- over relevante wijzigingen in de financiële en/of organisatorische verhouding met

derden.
- wanneer er wijziging van de statuten plaatsvindt voor zover het betreft de vorm

van de rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel van de
rechtspersoon.

U doet onmiddellijk schriftelijk melding aan het college zodra aannemelijk is dat:
- de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend niet of niet geheel zullen worden

verricht.
- er niet of niet geheel aan de aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden

voorwaarden en/of verplichtingen zal worden voldaan.
De activiteit(en) of het programma van activiteiten wordt uitgevoerd in de
gemeente Weeft.
De activiteit(en) of het programma van activiteiten streeft een naar aard zo groot
mogelijk publiek na.

Verantwoording
U levert uiterlijk binnen 12 weken na afloop van de activiteit een aanvraag tot
subsidievaststelling in onder overleggen van een financieel en inhoudelijk verslag.
Uit deze documenten kunnen wij opmaken of de activiteit(en) waarvoor subsidie is
verleend zijn verricht en of u heeft voldaan aan de subsidieverbonden verplichtingen,
voorwaarden en/of eisen.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:

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

een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Twan Joosten. Hij is bereikbaar
op telefoonnummer (0495) 575 488 en per e-mail op T.Joosten@weert.nl.

Wij wensen u veel succes met uw evenement.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris
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