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Subsidieweigering Stichting Filmhuis Weert 2016.

Voorstel

De subsidie aan Stichting Filmhuis Weert 2016 conform bijgevoegde concept-beschikking
te weigeren.

Inleiding

Op 31 oktober 2012 heeft de raad de'Algemene Subsidieverordening Welzijn en
evenementen 20 13' met bijbehorende deelsubsidieverordeningen en de'Nota
Subsidiebeleid Welzijn en evenementen' vastgesteld.
Op 28 januari 2014 heeft het college de specifieke voorwaarden voor subsidie en de
hoogte van de subsidie aan Stichting Filmhuis Weert vastgesteld.

Stichting Filmhuis Weert heeft op 9 september 2015 een subsidieaanvraag ingediend
Uit bijgevoegde begroting blijkt een overschot van € L39,34.

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, verstrekt de gemeente subsidies.

Argumenten
In de nota Subsidiebeleid staat beschreven hoe de gemeente Weert het instrument subsidies
wil inzetten om diverse beleidsdoelstellingen te bereiken. In de verordening staat het proces
van subsidieverstrekking beschreven (procedure) en zijn criteria (eisen, verplichtingen)
vastgelegd waaraan anisaties moeten voldoen als zij in aanmerking willen komen voor
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subsidie. In de deelsubsidieverordeningen zijn vervolgens per beleidsterrein nog specifieke
criteria (eisen en verplichtingen) vastgelegd voor de diverse subsidies en zijn de
subsidiegrondslagen (hoogte van de subsidie of berekenwijze) vastgelegd.
Van een aantal subsidies is in de nota "Subsidiebeleid Welzijn en evenementen"
aangegeven dat zij zullen worden verstrekt op basis van begrotingspost. Deze subsidies
zijn niet opgenomen in de "ASV 2073" en de bijbehorende deelsubsidieverordeningen.
De subsidieontvangers staan met naam vermeld in de begroting. Het bedrag dat in de
begroting is opgenomen is de maximale subsidie die kan worden verleend.
Voor de subsidies die worden verstrekt op basis van een begrotingspost zijn de procedures
en algemene criteria zoals vermeld in de "ASV 2013" van toepassing.
In de B & W vergadering van 28 januari 2014 heeft u aanvullende voorwaarden aan de
subsidieverstrekking op basis van deze begrotingspost bepaald.

Een aanvullende voorwaarde voor subsidie is o.a.:
"De hoogte van de subsidie bedraagt het tekort op het door het college goedgekeurde
begroting tot een maximum van € 1.800,-.

Uit de ingediende begroting voor het jaar 2OL6 blijkt een positief resultaat van € 139,34
waardoor Stichting Filmhuis Weert niet voldoet aan deze specifieke voorwaarde voor
subsidie. De inkomsten bestaan uit de bijdrage van 364 donateurs.

Samenvattend stellen wij u dan ook voor dit subsidieverzoek te weigeren

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Commu nicatie/ participatie

Beschikking sturen aan het bestuur van Stichting Filmhuis Weert

Overleg gevoerd met

Intern

P. Verheijen (beleidsmedewerker OCSW)

Extern

Niet van toepassing

Bijlagen

Concept-besclrikking
Jaarverslag activiteiten 2015 en de begroting 2076
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Onderwerp
Ons kenmerk

Subsidieweigering Stichting Filmhuis Weert 2016
zl75/OO8r27

Geacht bestuur,

U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de Gemeente Weert. Hiermee vraagt u ons om
een jaarlijkse subsidie voor het Filmhuis Weert 2016. In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidieweigering
Wij hebben besloten uw verzoek om een jaarlijkse subsidie te weigeren. Dit betekent dat u
van ons geen subsidiebijdrage krijgt.

Grondslag subsidieweigering
De subsidie wordt geweigerd op grond van artikel 9 lid 1f van de Algemene
Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013. In dit artikel staat dat een subsidie kan
worden geweigerd als de verwachting gerechtvaardigd is dat er niet zal worden voldaan aan
één of meer bepalingen van deze verordening en/of van de bijbehorende
deelsubsidieverordeningen.

Motivering
In onze vergadering van 28 januari 2014 hebben wij de specifieke voorwaarden voor de
subsidie en de berekening van de hoogte van de subsidie aan stichting Filmhuis Weert
vastgesteld.

Één van deze voorwaarden voor subsidie is:
"De hoogte van de subsídie bedraagt het tekort op uw door het college goedgekeurde
begroting tot een maximum van € 1.800,00".

Uit de door u ingediende begroting 2016 blijkt echter dat de verwachting is dat er een
overschot op de begroting wordt behaald van € 139,34 (inkomsten € 5.555 - uitgaven €
5.415,66)

Tot slot
Het bovenstaande laat onverlet dat wij de activiteiten die het Filmhuis Weert organiseert
zeer waarderen. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Twan Joosten. Hij is
bereikbaar op telefoonnummer 0495-575488 en per mail op t.ioosten@weert.nl.

Wilhelminasingel 101
Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: L40495 of (0495)575000-Telefax: (0495)54 1554-E-mait:gemeente@weert.nf
Website: www.weert.nl



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

Torgt 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 brieÇ dus niet digitaal

Met vriendelijke g roet,

Hoogachtend,
Het college n eester en o

M.H.F.
gemeentesecretaris

Bijlage(n)

A.A.M.M mans
burgem

n


