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Onderwerp
Subsidieaanvraag concertante uitvoering musical "West Side Story"

Voorstel
Subsidie te verlenen aan Stichting De Jeugd heeft de Toekomst van maximaal € 5.000,voor de concertante uitvoering musical "West Side Story" conform bijgevoegde conceptbeschikking.

Inleiding
Op 31 oktober 2012 heeft de raad de'Algemene Subsidieverordening Welzijn en

evenementen 2OI3' met bijbehorende deelsubsidieverordeningen en de'Nota
Subsidiebeleid Welzijn en evenementen' vastgesteld.

Stichting De Jeugd heeft de Toekomst heeft op 11 augustus 2015 een subsidieaanvraag
ingediend voor het organiseren van de concertante uitvoering van de musical "West Side
Story". Uit de goedgekeurde begroting blijkt een tekort € 13.619,-.
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 de gemeente Weert, verstrekt de gemeente subsidies.

Argumenten
reven hoe de gemeente Weert het instrument subsidies
rngen te bereiken. In de verordening staat het proces
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van subsid¡everstrekking beschreven (procedure) en zijn criteria (eisen, verplichtingen)
vastgelegd waaraan organisaties moeten voldoen als zij in aanmerking willen komen voor
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.
In de loop van 2015 is gestart met de voorbereidingen voor het uitvoeren van de musical
"West Side Story" (april 2016) in het Munttheater. Hierbij zijn, onder leiding van een
professionele dirigent verschillende jeugdige amateur muzikanten, zangers en dansers uit
de regio betrokken. De musical "West Side Story" is door Trix Reintjens geheel bewerkt
voor een concertante uitvoering.
Wij hebben de begroting van de activiteit beoordeeld.
Er is sprake van een tekort van € 13.619,- (subsidiabele kosten€44.7t0,- + opbrengsten
€ 31.091,-). De begroting geeft geen aanleiding tot verdere opmerkingen.
Mocht blijken dat het tekort na uitvoering van de activiteit lager is dan het tekort in
bijvoegde begroting dan wordt de subsidie neerwaarts gecorrigeerd, tot maximaal het

gerealiseerde tekort. Dit is vastgelegd in de subsidieverordening.

Kanttekeningen
Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen
De subsidie ad € 5.000,00 kan ten laste worden gebracht van het "fonds culturele
activiteiten" (grootboeknr. 5.4 1. 2000, kostencate gorie 6.42.5009). Na de
subsidieverlening aan Stichting De jeugd heeft de Toekomst resteert er een bedrag van
€ 19.000,- in dit budget (2016).

Uitvoering/evaluatie

het inhoudelijk verslag en financiële verslaglegging (kopieën van
betalingsbewijzen), binnen 12 weken na afloop van activiteit(en), kunnen wij opmaken of
de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend zijn verricht en of de organisatie heeft
voldaan aan de subsidie verbonden verplichtingen, voorwaarden en/of eisen.
Op basis van

Comm

unicatie/ participatie

Het bestuur van Stichting De Jeugd heeft de Toekomst 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
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beschikking subsidieverlening musical "West Side Story"
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Geacht bestuur,
U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de Gemeente Weert. Hiermee vraagt u ons om
een éénmalige subsidie voor het uitvoeren van de musical "West Side Story". De uitvoering
vindt plaats op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag L7 april2016 in het Munttheater. In deze
beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
Wij verlenen u voor het uitvoeren van de musical "West Side Story" subsidie voor een
bedrag van maximaal€ 5.000,00. Voor de grondslagen van de subsidie verwijzen wij naar
de bijlage.

Betaling
De subsidie wordt uitbetaald op uw bankrekeningnummer NL03R48O176919368.

Verplichtingen
Er is een aantal verplichtingen waaraan u als subsidieontvanger moet voldoen:
- U verricht de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend.
- 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 verplichtingen zal worden voldaan.
De activiteit(en) of het programma van activiteiten wordt uitgevoerd in de
gemeente Weert.
De activiteit(en) of het programma van activiteiten streeft een naar aard zo groot
mogelijk publiek na.
Als door of namens u één of meer publicaties (zowel fysiek als digitaal) worden
gedaan over het gesubsidieerde evenement, moet worden gebruik gemaakt van
het actuele logo van de Gemeente Weert (per e-mail verkrijgbaar via
contactpersoon die vermeld is bij het kopje 'Tot slot'). Bij dit logo moet standaard
de zin opgenomen worden dat het project gerealiseerd wordt met financiële steun
Wilhelminasingel 101

Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: 14 0495 of (0a95) 575 000 - Telefax: (0495) 541 554 - E-ma¡l: gemeente@weert.nl
Webs¡te: www.weert.nl

van de Gemeente Weert. Wij vragen u ons deze publicaties toe te zenden, samen
met het verzoek voor subsidievaststelling.

Verantwoording
U levert uiterlijk binnen 12 weken na afloop van de activiteit een aanvraag tot
subsidievaststell¡ng in onder overleggen van een inhoudelijk verslag en financiële
verslaglegging (kopieën van betalingsbewijzen). 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.
Mocht blijken dat het tekort na uitvoering van de activiteit lager is dan het tekort in uw

begroting dan wordt de subsidie neerwaarts gecorrigeerd, tot maximaal het gerealiseerde
tekort. (zie deelsubsidieverordening Cultuur, artikel 15 lid 2).

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 eryoor 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.

Ik wens u veel succes met uw activiteit in 2016
Hoogachtend,
Het college
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FONDS VOOR CULTURELE ACTIVITEITEN
Stichting De Jeugd heeft de Toekomst

Act¡v¡te¡t waarvoor subs¡d¡e wordt aangevraagd:
Het organiseren van een concertante uitvoering van de musical "West Side Story"
Kosten

Kosten

Subsidiabele kosten

Munttheater huur zaal
Munttheater gelu¡d, licht en techniek
Kosten artistiek team, koord¡rigent, choreograag, etc.
Vergoedin g/on kosten medewerkers
Huur repetitie lokaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€

Kleding
Grime
Dru

kwerk/reclame/marketing/

PR

Representatiekostenx

Kantoorbenodigdheden/ kopieer- en printkosten
Decormateriaal en rekwisieten
Evenementenverzekering

Sponsorkosten**

11.750,00
18.000,00
2.000,00
1.000,00

2.500,00 €
1.000,00 €
3.500,00 €

500,00 €

1.000,00 €
2.500,00 €

1.000,00
2.500,00
710,00

46.110,00 €

44.7rO,OO

710,00 €
900,00 €

Opbrenosten

Opbrengsten

Eigen ¡nbreng

€
€
€
€
€
€
€
€

Kaartverkoop (1.000 x € 15,20)
Opbrengst programmaboekje
Over¡ge sponsoren
Subsidie provincie Limburgxxx
VSB Fonds
Prins Bernhard Cultuur Fondsxx*
Rabobank Samen Sterkxxx

€

€

€
750,00 €

11.750,00
18.000,00
2.000,00
1.000,00
750,00
2.500,00
1.000,00
3.500,00

5.000,00
15.200,00
2.300,00
2.500,00
1.500,00
3.000,00
1.500,00
91.00
31.091,00

x Deze kostenposten worden, bij uitvoering van de "Subsidieverorden¡ng Welzijn en Evenementen 2013", nimmer gehonereerd.

x*Aangezien de opgegeven sponsorkosten betrekking hebben op het verstrekken van gratis kaarten voor sponsoren/adverteerders
is dit is geen kostenpost maar een vermindering van inkomsten en dus niet subsidiabel.

**xCorrectie opbrengst n.a.v. e-mail

10.

12.2015.

1. Subsidiebedrag bedraagt maximaal het tekort van de door het college
goedgekeurde begroting van de act¡v¡te¡t tot een maximum van C 5.OOO,-.
Subsidiabele kosten
Opbrengsten

Tekort

c
€
€

44.710,00
31.091,00
13.619,00

2. Als het tekort na de uiwoering van de activ¡teit lager is dän het tekort wordt
de subsidie neerwaarts gecorrigeerd tot max¡maal het gerealiseerde tekort.
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2016

€

5.OOO,OO

(=max.)

