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Subsidieaanvraag schutterij St. Oda voor kogelvanger en herinrichting buitenterrein

Voorstel
1. De hardheidsclausule toe te passen en daarmee de subsidieaanvraag van schutterij St.

Oda ontvankelijk te verklaren.
2. De hardheidsclausule toe te passen en daarmee schutterij St. Oda in dit geval te

scharen onder de doelgroep van de deelsubsidieverordening Investeringen 2013.
3. Een subsidie te verlenen van € 9.500,00 aan schutterij St. Oda voorde aanschaf van

een kogelvanger en het noodzakelijke herinrichten van het buitenterrein.
4. Dit bedrag ten laste van het beschikbare budget voor investeringssubsidies te brengen.

Inleiding
Schutterij St. Oda heeft een kogelvanger aangeschaft en heeft daarnaast het buitenterrein
heringericht. De schutterij vraagt een subsidie van25o/o van de gemaakte kosten. Deze
zijn gespecificeerd:
Kogelvanger € 23.592,74
Herinrichting buitenterrein € 27.873,58
Uren eigen inzet € 23.250.00
Totaal € 74.716,32

Vanaf 2005 hebben de diverse schutterijen in Weert een subsidie van € 4.500,00
ontvangen voor aanschaf van de verplichte kogelvanger. Daarnaast ontvingen zij subsidie
voor de herinrichting van het buitenterrein.
De aanvraag van schutterij St. Oda valt niet onder de subsidieverordeningen zoals deze
vanaf 1 januari 2013 gelden.

Er wordt in dit geval aansluiting gezocht bij de deelsubsidieverordening Investeringen
20t3.
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Beoogd effect/doel
Het tegemoetkomen in de kosten die de schutterij moet maken voor de verplichte
aanschaf van een kogelvanger en bijhorende noodzakelijke herinrichting van het
buitenterrein.

Argumenten
1. De hardheidsclausule toe te passen en daarmee de subsidieaanvraag van Schutterij

St. Oda ontvankelijk te verklaren.

De schutterij had de aanvraag al aangekondigd en hen is medegedeeld dat zij de aanvraag
na voltooiing van de werkzaamheden kon doen.

Subsidie dient normaal gesproken vooraf te worden aangevraagd. Schutterij St. Oda heeft
in20t2 contact gezocht met de gemeente met vragen over de subsidie. Toen is naar hen

aangegeven dat deze achteraf aangevraagd kon worden. I.v.m. de op handen zijnde
bestemmingsplanwijziging heeft zij, op advies van de gemeente, gewacht met het
uitvoeren van de werkzaamheden. Daarom zijn de werkzaamheden pas ¡n 2014 en 2015
uitgevoerd en is de aanvraag pas in oktober 2015 binnengekomen.
Door toepassing van de hardheidsclausule uit artikel 19 van de Algemene Subsidie-
verordening Welzijn en evenementen 2013 kan worden afgeweken van de bepaling in

artikel 6 lid 3 dat de aanvraag minimaal 12 weken voorafgaand aan de activiteit dient te
worden ingediend.

2. De hardheidsclausule toe te passen en daarmee schutterij St. Oda in dit geval te
scharen onder de doelgroep van de deelsubsidieverordening Investeringen 2013.

Het betreft een investering in de schietaccommodatie van de schutterij.

Voor sportverenigingen en scoutinggroepen is er een subsidieregeling voor investeringen
in accommodaties. Het is niet onlogisch om voor de investering in de schietaccommodatie
hier aansluiting bij te zoeken.
Door toepassing van de hardheidsclausule uit artikel t2 van de deelsubsidieverordening
Investeringen 2013 kan op basis van deze regeling de investering van schutterij St. Oda
beoordeeld worden.

3. Een subsidie te verlenen van € 9.500,00 aan schutterij St. Oda voor de aanschaf van
een kogelvanger en het herinrichten van het buitenterrein.

Andere schutterijen hebben voor de aanschaf van de verplichte kogelvanger ook een
subsidie ontvangen.

In april 2005 heeft de gemeenteraad besloten om een krediet van € 18.000,- beschikbaar
te stellen voor de aanschaf van de verplichte kogelvanger door 4 schutterijen. Dit krediet
bleek in de jaren daaropvolgend niet voldoende aangezien ook andere schutterijen
genoodzaakt waren een kogelvanger aan te schaffen. Er is ook aan deze schutterijen een

bedrag van € 4.500,- verstrekt. Het is dan ook billijkom dit bedrag ook aan Schutterij St.
Oda beschikbaar te stellen.

De overige schutterijen hebben, voor zover door hen aangevraagd, ook een subsidie
ontvangen voor herinrichting van het buitenterrein als gevolg van de aanschaf van de
kogelvanger.

Schutterij St. Oda vraagt een subsidie voor de herinrichting van het terrein. De schutterij
heeft kosten gemaakt voor aanpassen bestrating, plaatsen verplichte hekwerk, grondwerk
en dergelijke. Dit betreft echter niet alleen werkzaamheden die te maken hebben met het
plaatsen van de kogelvanger. Het terrein van de schutterij is opgeknapt en daarnaast is
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een overkapping gerealiseerd. Ook worden de door vrijwilligers gewerkte uren opgevoerd
als kosten. In eerdere situaties is aan schutterijen, die dit hebben aangevraagd, een
subsidie gegeven van 25o/o op de gemaakte kosten (inclusief vrijwilligersuren). De
bedragen variëren van € 3.000,- tot € 8.000,-. Hierbij werd het begrip kosten van
noodzakelijke werkzaamheden vrij ruim bekeken.

De door schutterij St. Oda uitgevoerde werkzaamheden en de kosten hiervan zijn
vergeleken met de in het verleden aan andere schutterijen gesubsidieerde kosten. De
conclusie is dat het in dit geval redelijk is om uit te gaan van een bedrag van € 20.000,-.
Dit leidt tot een subsidie van € 5.000,-.

De schutterij heeft vooraf de toezegging gekregen dat er recht op subsidie bestond voor
de aanschaf van de kogelvanger en aanverwante werkzaamheden.

De schutterij heeft op basis van de ontvangen informatie en in andere gevallen verstrekte
subsidies een begroting gemaakt. Hierin is rekening gehouden met een bedrag aan
subsidie. Het is om deze redenen billijk om de tot nu toe gehanteerde lijn van
subsidieverstrekking bij schutterijen ook hier toe te passen.

4. Dit bedrag te betalen uit het budget investeringssubsidies

Hieruit worden de subsidies op basis van de deelsubsidieverordening Investeringen 2013
betaald.

Kanttekeningen
Mede door de financiële situatie is ten aanzien van subsidies, het afgelopen jaar
nadrukkelijk de lijn gekozen om subsidie te verstrekken daar waar het, het hardst nodig
is. Het past eigenlijk niet in deze lijn om schutterij St. Oda voor de nieuwe inrichting van
haar buitenterrein een subsidie te geven. Echter op basis van de vooraf aan de schutterij
verstrekte informatie, mocht zij er vanuit gaan dat er recht bestond op een subsidie.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De investeringen in de kogelvanger en herinrichting buitenterrein die voor 25olo subsidie in
aanmerking komen bedragen per investering minder dan € 20.000,-.
Voor dit soort subsidiebedragen is in de begroting 2016 € 13.000,- beschikbaar.
(5302000/6425000). Het subsidiebedrag van in totaal € 9.500,- kan ten laste van dit
budget worden gebracht. Er resteert dan € 3.500,-.

Uitvoering/evaluatie
De werkzaamheden zijn uitgevoerd en de subsidie kan daarom direct worden vastgesteld

Com m unicatie/ partici patie
Beschikking aan schutterij St. Oda

Overleg gevoerd met
Intern:
Patricia Vos, financieel adviseur

Extern:
Schutterij St. Oda

Bijlagen
Aanvraag Schutterij St. Oda
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