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Voorstel

1. De verschoonbare reden die Stichting Kindervakantiewerk Stramproy opgeeft,
ongegrond te verklaren;

2. De subsidieaanvraag ontvankelijk te verklaren;
3. Eenmalig gebruik te maken van de hardheidsclausule.

Inleiding

De Stichting Kindervakantiewerk Stramproy heeft de aanvraag voor subsidie 2016 te laat
ingediend. Een aanvraag dient uiterlijk 15 september van het jaar voorafgaand aan het
jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft te worden gedaan. Voor het jaar 2016
hebben zij de aanvraag in mei 2016 ingediend. Dat is buiten de gestelde
indieningstermijn. Door gebruik te maken van de hardheidsclausule kan eenmalig
afgeweken worden van de indieningstermijn.

Beoogd effect/doel

De subsidie 2016 voor de stichting Kindervakantiewerk Stramproy vaststellen.

Argumenten

1.1 familieomstandigheden leveren geen grond op voor verschoonbaarheid
De penningmeester van de stichting geeft aan de aanvraag niet tijdig te hebben ingediend
omdat hij verhuisd is en vader is geworden.

2.1 Uitsluitend ontvankelijke aanvragen in behandeling nemen
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Een ontvankelijke subsidieaanvraag bestaat uit een schriftelijk ingediende aanvraag.
Ondertekend door minimaal twee leden van het (dagelijks) bestuur. Alleen ontvankelijke
aanvragen kunnen in behandeling worden genomen. De organisaties wordt de gelegenheid
gegeven de aanvraag te completeren als deze niet ontvankelijk is.

3. 7 Toepassen hardheidsclausule
De hardheidsclausule, vastgelegd in artikel 19 van de Algemene Subsidieverordening
Welzijn en evenementen 2013, geeft u de mogelijkheid om af te wijken van de
indieningstermijn. Omdat wij de activiteiten van Kindervakantiewerk Stramproy van groot
maatschappelijk belang vinden, adviseren wij u om de hardheidsclausule toe te passen.

Door toepassing van de hardheidsclausule worden de subsidies procedureel op de juiste
wijze direct vastgesteld.

Kanttekeningen

2.7 Grote gevolgen bij weigering subsidie
De gevolgen voor de stichting als de subsidie geweigerd wordt, zijn dermate groot dat wij
adviseren om eenmalig af te wijken van de indieningstermijn.

Financiëlc, personele en juridische gevolgen

Stichting Kindervakantiewerk Stramproy heeft recht op een subsidie van € 2.t67,50. D¡t
bedrag wordt geboekt ten laste van grootboeknummer 6302001 kostencategorie 6425020

Uitvocring/cvaluatie

Op basis van de inhoudelijke en financiële verslaglegging kunnen wij beoordelen of de
activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat er is voldaan aan de
su bsid ie verbonden verplichti ngen/voorwaarden/eisen.

Communicatie/participatic

De stichting Kindervakantiewerk Stramproy wordt door middel van bijgevoegde
beschikking op de hoogte gesteld.

Overleg gevoerd met

Intern:

Ton Weekers
Riek Klaessen

Extern

Bijlagen

Conceptbeschikking
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Onderwerp
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: beschikking subsidievaststelling 2016
: Zaaknummer Zl t6/020974

Geacht bestuur,

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

Wij hebben besloten:
1. Om de verschoonbare reden die u opgeeft ongegrond te verklaren;
2. Om uw subsidieaanvraag ontvankelijk te verklaren;
3. Om eenmalig gebruik te maken van de hardheidsclausule van wege de te late

indiening

Hardheidsclausule
De procedure voor het aanvragen van een jaarlijkse subsidie is vastgelegd in artikel 6, lid
2 van de "Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013". Een aanvraag
dient uiterlijk op 15 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
subsidieaanvraag betrekking heeft te worden gedaan. De hardheidsclausule, vastgelegd in
artikel 19 van deze verordening, geeft ons college de mogelijkheid hier van af te wijken.
Omdat wij vinden dat de activiteiten van Kindervakantiewerk Stramproy van groot
maatschappelijk belang zijn, hebben wij op 12 juli 2016 besloten om voor het subsidiejaar
2016 één keer gebruik te maken van deze mogelijkheid.

Alle toekomstige aanvragen dienen tijdig door u te worden ingediend. Met de wijziging van
de subsidieverordening met ingang van 2OL7 is de consequentie van het te laat indienen
dat u geen subsidie ontvangt.

Subsidie
Wij stellen de subsidie voor het jaar 2016 direct vast op € 2.L67,5O. Subsidies tot
€ 5.000,00 (zonder variabele subsidiegrondslag) stelt het college direct vast. Deze
vaststelling is definitief. U hoeft hier geen aanvullende aanvraag meer voor in te dienen.
Voor de grondslagen en de berekening van de subsidie verwijzen wij naar de bijlage. Dit
bedrag is vastgelegd in de deelsubsidieverordening Welzijn, artikel 16.

Betaling/Verrekening
De subsidie wordt in termijnen betaald. U krijgt elk kwartaal een bedrag van € 541,88. Dit
maken wij over op uw bankrekeningnummer L499.94.672.

Verplichtingen
Er is een aantal verplichtingen waaraan u als subsidieontvanger moet voldoen:

- U verricht de activiteit(en) waaryoor de subsidie is verleend.
- U informeert het college zo spoedig mogelijk schriftelijk:

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



- 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 rle 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.

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 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

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.

Wij wensen r¡ veel slrcces met uw activiteiten in 2016.

Hoogachtend,
Het college burgem

, ¡M.H.F. Knaapen

fiee^ee"tesecretaris

Bijlage(n) berekening
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'EUGDSUBSIDIE 2016

Ki n d e rua ka ntiewe rk Stra m p roy

Het subsidiebedrag, gebaseerd op het aantal deelnemende kinderen
van het jaar voorafgaand aan het jaar waar de subsidie betrekking op heeft bedraagt

Per deelncmend kind, een subsidiebedrag van € 7r5O

Aantal deelnemers 289

Totaal subsidiebedrag

Weert,

€ 2.167,50

€ 2.t67,5O

CT


