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Onderwerp

Vaststellen jaarlijkse subsidie 2Ot4 ZPC De Rog.

Voorstel

1. De jaarlijkse subsidie 2014 aan ZPC De Rog vast te stellen op €77.54L,88 conform
bijgevoegde concept-beschi kki ng.

2. De financiële gevolgen van € 4.724,38 ten laste te brengen van het budget voor
jaarlijkse subsid ies aan sportverenigingen 20 16.

3. Het budget voor de jaarlijkse subsidies aan sportverenigingen 2016 bij te ramen en
het nadeel te verwerken in de 3e rapportage.

Inleiding

Op 20 februari 2014 is aan zwem- en polovereniging'ZPC De Rog'de jaarlijkse subsidie van
€ 72.877,50 toegekend voor het jaar 2014. In 2015 heeft de vereniging de aanvraag voor
subsidievaststelling ingediend. De vereniging vraagt hierin de subsidie voor het jaar 2074
hoger vast te stellen dan de verleende subsidie. Dit omdat de verenigin g in 2Ot4 meer uren
gebruik heeft gemaakt van zwembaden dan bij de aanvraag werd voorzien.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht geldt dat de verleende subsidie ook de
maximale subsidie is. Bij de vaststelling kan de subsidie wel lager, maar niet hoger worden
vastgesteld dan de verleende subsidie. De vereniging is hiervan op de hoogte, maar
verzoekt de gemeente toch om de subsidie hoger vast te stellen. De vereniging heeft in
2014 meer uren zwemwater gehuurd dan zij vooraf voorzag. De zwembaden brengen bij de
zwemverenigingen een kostendekkend tarief in rekening. Via de jaarlijkse subsidie zorgt
de gemeente ervoor dat de zwemverenigingen voor gebruik van de zwembaden uiteindelijk
een maatschappelijk tarief betalen, net als de sportverenigingen die accommodaties huren
van de gemeente Weert. Het niet subsidirären van de extra gebruikte uren betekent
onevenredig hoge kosten voor de vereniging. Het gaat om een bedrag van € 4.724,38. Het
hoger vaststellen van een jaarlijkse subsidie valt niet binnen het mandaat van de afdeling
OCSW. Daarom is b uitvo uw col s.
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Beoogd effect/doel

De jaarlijkse subsidie aan ZPC De Rog hoger vaststellen dan de verleende subsidie.
Hierdoor betaalt de vereniging voor de extra gehuurde uren per saldo ook het
maatschappelijke tarief.

Argumenten

Zwemverenigingen dienen bij de aanvraag voor subsidieverlening aan te geven hoeveel uur
zij in het betreffende subsidiejaar gebruik gaan maken van de zwembaden (in hoofdzaak
Zwembad De IJzeren Man en aanvullend de zwembaden van de KMS (t/m 2Ot4),
Nederweert en Budel). Het kan zijn dat zich omstandigheden voordoen waardoor een
vereniging uiteindelijk meer uren gebruikt dan voorzien.
Tot en met 2012 corrigeerde de gemeente de subsidie van de zwemverenigingen bij extra
gebruik van zwembaden altijd opwaarts bij de vaststelling. Vanaf 2013 gebeurt dit niet meer
omdat dlt strudlg ls met de toepassing van de Algemene wet bestuursrecht. Het ls met
ingang van 2013 voor de verenigingen dus van belang om het aantal gebruiksuren vooraf
zorgvuldig in te schatten. Dit is ook met de verenigingen gecommuniceerd.
Bovenstaande neemt niet weg dat verenigingen niet alles vooraf kunnen voorzien. Dit is ook
aan de orde bij ZPC De Rog. Ten opzichte van de aanvraag voor subsidieverlening heeft ZPC
De Rog in 2Ot4 in totaal 64,5 uur (=8olo) meer gebruik gemaakt van de diverse zwembaden.
Het extra gebruik wordt met name veroorzaakt door een goede ontwikkeling in het
waterpolo. De club is met 2 extra teams gaan deelnemen aan de competitie.

Het berekenen van de subsidie op basis van de werkelijke gebruiksuren betekent een hogere
subsidie van€4.724,38. Het niettoekennen van subsidie voorde extra gebruikte uren leidt
dus tot erg hoge kosten voor de vereniging. Dit achten wij niet redelijk. Voor
(zaal)sportverenigingen die uren huren van de gemeente speelt dit knelpunt niet. De
subsidie voor deze accommodaties wordt door de gemeente rechtstreeks verrekend in het
te betalen tarief. Er wordt aan het begin van het sportjaar wel een contract gemaakt, maar
de verenigingen hebben de mogelijkheid om tussentijds het aantal contracturen te
verminderen (met in achtneming van een opzegtermijn) of uit te breiden.

Kanttekeningen

Er wordt afgeweken van de toepassing van de Algemene wet bestuursrecht. Het afwijken is
echter in het belang van de aanvrager en bevordert ook de rechtsgelijkheid van de
zwemverenigingen in relatie tot de andere sportverenigingen betreffende subsidie op
accommodatiehuur. Het hoger uitvallen van het subsidiebedrag was bij de subsidieverlening
niet te voorzien en derden worden door een hogere subsidievaststelling niet in hun belangen
getroffen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

In de begroting wordt jaarlijks budget opgenomen voor de jaarlijkse subsidies aan
sportverenigingen (begrotingspost 5302001, kostencategorie 6425001). De hoogte van dit
budget is gebaseerd op de verwachte subsidieverleningen met betrekking tot het
betreffende begrotingsjaar. Eventuele financiële gevolgen van vaststelling van subsidies uit
het voorgaande jaar (meer of minder subsidie) komen ook ten laste of ten gunste van dit
budget. De subsidievaststelling van ZPC De Rog over het jaar 2074 kon niet worden
afgerond in 2015 en drukt daarom ook op het budget van 2016.
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Op 19 januari 2016 is uw college geïnformeerd dat het budget voor de verlening van de
jaarlijkse subsidies aan sportverenigingen niet toereikend is (B&W-advies nr. 009012). Het
budget wordt daarom bijgesteld. Dit gebeurt in de 3e rapportage 2016 omdat op dat moment
ook de eventuele voor- of nadelen van de subsidievaststellingen over de verleende subsidies
voor het jaar 2015 bekend zijn. Voorgesteld wordt om ook de financiële gevolgen van dit
voorstel van € 4.724,38 dan mee te nemen. Het budget hoeft dan maar één keer te worden
bijgesteld.

Uitvoering/evaluatie

Uitvoering:
Bij akkoord wordt de bijgevoegde (concept-)subsidiebeschikking verzonden en de betaling
uitgevoerd (OCSW).

Evaluatie:
Bij de uitwerking van het nieuwe subsidiebeleid wordt dit knelpunt meegenomen en
beoordeeld of een structurele oplossing mogelijk is.

Comm unicatie/ pa rticipatie

Zwemvereniging ZPC De Rog wordt geinformeerd via bijgevoegde (concept-)beschikking

Overleg gevoerd met

Intern

P. Vos, Financieel consulent afdeling OCSW
M. de Corti, Juridisch consulent afdeling OCSW

Extern:

P. Scholten, penningmeester ZPC De Rog

Bijlagen

Aanvraag subsidievaststelling ZPC De Rog
Conceptbeschikking vaststelling jaarlijkse subsidie 2014 ZPC De Rog

Pagina 3





GEMEENTE vVEERT

ZPC De Rog
Het bestuur
Het Vendel 4
6004 D] WEERT

weert, 2'lJAN,2(116

Onderwerp
Ons kenmerk

beschikking subsidievaststelling 2014
Zaaknummer 7284

Geacht bestuur,

U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de Gemeente Weert. Hiermee vraagt u ons om
een jaarlijkse subsidie voor het jaar 2OI4.In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
Wij stellen de subsidie voor het jaar 2Ot4 vast op € 77.541,88. Voor de grondslagen en de
berekening van de subsidie verwijzen wij naar de bijlage. Dit bedrag is vastgesteld in de
deelsubsidieverordening Sport, artikel 7.

Betaling/Verrekening
Het uit te betalen bedrag verrekenen wij met eventuele opeisbare schuld(en) van uw
organisatie aan de gemeente. Als dit van toepassing is ontvangt u een brief van de afdeling
Financirän van de gemeente.

Voorschot
U heeft elk kwartaal een voorschotbedrag op de subsidie gekregen. In totaal was dit een
bedrag van € 72.877,50. U heeft nog een bedrag van € 4.724,38 aan subsidie tegoed. Wij
maken het bedrag over op uw rekening met nummer NL76ING80003952372.

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

Zorgtu 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

Wilhelminasingel 101
Correspondent¡e: Postbus 950, 6000 AZ Weert

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



Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Cathy Timmermans. Zij is
bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54 92 en per e-mail op
C.Timmermans@weeft . nl.

Hoogachtend,
Het co n burgemeester en ders,

ba,

x
M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

Bijlage(n) berekening
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Afdeling Onderw¡js Cultuur Sport en Welz¡jn (OCSW)
Postbus 950
6000 AZ WEERT

SPORT
SUBSIDIEVASTSTELLING 2014

Zwem- en Poloclub De Rog

De subsidievaststellinq voor het jaar 2014 bedraagt:

Een bedrag van € 26,- per jeugdl¡d dat de veren¡g¡ng op pe¡ldatum I

subsidiebedrag
Aantal leden 204 € 5.304,00

B¡jdrage ¡n de huurkosten voor gebruik van níet-gemeentelijke sportaccomodat¡e!

Zwembad "De Ijzeren Man":
Verschil tussen het verenigingstarief en betaald tarief
Door u betaald tarief 2s-meterbad: € 133,00
Verenigingstarief 2s-meterbad 2014: € 34,90
Verschil: € 98,10

totaal aantal verwachte uren ¡n 2014 605
totaal aantal werkelijke uren in 2014 642,75

Subsidiebedrag
642,75 + € 98,10

Door u betaald tarief ¡nstruct¡ebad: € 54,00
Verenigingstarief instructiebad 2014: € 20,80
Verschil: C 33,20

totaal aantal vemachte uren ¡n 2014 90
totaal anta¡ werkelijke uren in 2014 88

Subsidiebedrag
88 * € 33,20

Zwembad "Merenveld" Nederweert en het "Kazernebad" in Weeft:
Verschil tussen het verenigingstariefvan zwembad De ljzeren Man en betaald tarief
Tot max¡mum C37,5O per uur
Door u betaald tarief zwembad KMS: €. 73,00
Verenigingstarief zwembad KMS: € 34,90
Verschil: € 38,10

totaal aantal verwachte uren ¡n 2014 135
totaal aantal werkelijke uren in 2014 156

11

37,50 (=¡¿¡¡

€ 5.304,00

€ 63.Os3,78

e 2.921,60

€ s.8so,oo

€ 4L2,50

e 77.54L,88

c 72.8L7,5O

c 4,724,3A

Subsidiebedrao
156 € 37'50 (=¡¡¿¡1

Verschil tussen het verenigingstarief van zwembad De ljzeren Man en betaald tar¡ef
Tot max¡mum € 37,50 per uur
Door u betaald tariefzwembad "Merenveld": € 115,00
Vereniqingstariefzwembad "Merenveld": € 34,90
Verschil: € 80,10

totaal aantal verwachte uren in 2014
totaal aantal werkelijke uren ¡n 2014

Subsidiebedrag
11

3

€

Totaal subs¡d¡evaststell¡ng

Onwangen voorschotten

NoE te onwangen

I vaste component

rì - ¡i ì!:

Weert, 2 I JAN. 2016




