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Onderwerp

Verzoek bijdrage llsbaan Franciscus Huis.

Voorstel

1. Instemmen met bijgaande reactie

Inleiding

In het voorjaar heeft overleg plaats gevonden met de heer Kersten, projectleider van
Stichting lJsbaan Franciscus Huis, in verband met de mogelijkheden voor subsidie voor de
ijsbaan. Dit contact heeft plaatsgevonden vanuit de afdeling OCSW. De conclusie was dat
op basis van een in te dienen begroting beoordeeld en informatie over de organisatie kan
worden of er mogelijkheden zijn voor subsidie. Hieraan is echter geen gevolg gegeven.

Namens Stichting lJsbaan Franciscus Huis is later per mail een verzoek ingediend om een
bijdrage om ook dit jaar weer een ijsbaan te kunnen exploiteren, Het gaat om 4 personen
ten behoeve van projectmanagement, om 5 personen ten behoeve van ijsmeester en er
wordt tevens een bijdrage van € 5.000,- gevraagd. Naar aanleiding van dit verzoek is
vanuit afdeling WIZ en Werk.Kom geacteerd. Mensen met een uitkering worden gevraagd
vrijwilligerswerk te don bij de ijsbaan. Dit traject loopt. De initiatiefnemer is hiervan op de
hoogte. Een formele reactie op de mail is niet gegeven. Dat gebeurt middels bijgevoegde
brief.

Beoogd effect/doel

De ijsbaan draagt bij aan de activiteiten in de winterperiode, zowel voor de inwoners van
Weert als voor bezoekers uit de regio.
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7.1 Ondersteuning in de vorm van menskracht wordt gezocht via werk.com en
gemeente.

De collega's van afdeling WIZ en de mensen van Werk.Kom communiceren actief om
mensen met een uitkering bereid te vinden vrijwilligerswerk te doen ten behoeve van de

ijsbaan. Dit traject loopt. De gemeente kan deze mensen echter geen verplichting
opleggen. Dit is afgestemd met Stichting lJsbaan Franciscus Huis.

7.2 Een financiële bijdrage kan aangevraagd worden in de vorm van een subsidie voor
specifieke activiteiten.

Afgelopen jaar is een verzoek om evenementensubsidie afgewezen omdat dit niet
beschouwd werd als evenement. Eerder dit jaar heeft een overleg plaatsgevonden met de

heer Kersten van de ijsbaan. Vanuit de gemeente is gevraagd naar een begroting en

informatie over de organisatie. Aan de hand hiervan kan beoordeeld worden of er
mogelijkheden zijn. Hier is echter geen respons op gekomen. Wellicht zijn er toch
mogelijkheden voor een evenementensubsidie. Geadviseerd wordt hierop nogmaals te
wijzen.
Verder kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een bijdrage voor een vrijwilligersorganisatie
die een structurele activiteit wil opstarten voor mensen met een beperking. Een subsidie
kan aangevraagd worden voor de opstartkosten, op grond van de Verordening Wmo
Vernieuwende activiteiten.

Kanttekeningen en risico's

Geen

Financiële, personele en juridische gevolgen

Eventuele financiële gevolgen worden uit reguliere budgetten betaald

Uitvoering/evaluatie

Het voornemen bestaat om de ijsbaan in de periode december tot medio januari te
exploiteren.

Comm unicatie/ partici patie

Verzoekster wordt geïnformeerd middels bijgaande brief

Overleg gevoerd met

Intern

WiZ: Kees Joosten, Margot vanden Broeke
OCSW: Saskia Doek, Marianne van de Ven, Twan Joosten, Peter Verheijen

Extern

Bijlagen

Ingekomen verzoek
Antwoordbrief
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Stichting IJsbaan Franciscus Huis
t.a.v. mevrouw Schonkeren
Postbus 2901
6035 ZG OSPEL

weerr, 2001(T.Z0l0

Onderwerp
Ons kenmerk

verzoek bijdrage IJsbaan Franciscus Huis
RB

Beste mevrouw Schonkeren,

Op 6 juli 2016 hebben wij een e-mail van u ontvangen. Hierin verzoekt u om een bijdrage,
zowel in personele zin als in financiële zin, voor het exploiteren van een ijsbaan in het
Franciscus Huis. Hieronder geven wij u een reactie.

Ondersteuning in de vorm van menskracht wordt gezocht via werk.com en
gemeente.
De medewerkers van de afdeling Werk, Inkomen enZorg en de mensen van Werk.Kom
communiceren actief om mensen met een uitkering bereid te vinden vrijwilligerswerk te
doen ten behoeve van de ijsbaan. Dit traject loopt. De gemeente kan deze mensen echter
geen verplichting opleggen. Dit is eerder met u afgestemd.

Een financiële bijdrage kan aangevraagd worden in de vorm van een subsidie
voor specifieke activiteiten.
Eerder dit jaar heeft een overleg plaatsgevonden met de heer Kersten van de ijsbaan.
Vanuit de gemeente is gevraagd naar een begroting en informatie over de organisatie.
Aan de hand hiervan kan beoordeeld worden of er mogelijkheden zijn. Hier is echter geen
respons op gekomen. Wellicht zijn er toch mogelijkheden voor een evenementensubsidie.
Wij adviseren u hier alsnog gevolg aan te geven. Indien u een begroting met toelichting
indient, kunnen wij bezien of er mogelijkheden zijn binnen het evenementenbeleid.
Verder kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een bijdrage voor een vrijwilligersorganisatie
die een structurele activiteit wil opstarten voor mensen met een beperking. Een subsidie
kan aangevraagd worden voor de opstartkosten, op grond van de Verordening Wmo
Vernieuwende activiteiten. Informatie hierover treft u hierbij ingesloten aan.
Gelet op de voorgenomen startdatum van de ijsbaan adviseren wij u zo spoedig mogelijk,
bij voorkeur vóór 1 november 2016, een aanvraag in te dienen.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



Tot slot
U begrijpt dat wij de ijsbaan een warm hart toedragen. In deze brief hebben wij de
mogelijkheden geschetst. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Marian Arts
Ze is telefonisch bereikbaar op 5 22L en per e-mail via m.arts@weert.nl.

Met groet,
bu wethou

pen
gemeentesecretaris


