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Subsidieweigering huiskamerconcert Zanggroep VOCUS.

Voor¡tol
De subsidie aan Zanggroep VOCUS voor'Huiskamerconcert VOCUS' conform
concept-beschikking te weigeren.

fnloiding
Op 31 oktober 2OLZ heeft de raad de'Algemene Subsidieverordening Welzijn en
evenementen 2013' met bijbehorende deelsubsidieverordeningen en de'Nota
Subsidiebeleid Welzijn en evenementen' vastgesteld.

Zanggroep vocus organiseert op zondag 16 oktober 2016 een jubileumconcert
'Huiskamerconcert VOCUS' in het nieuwe theater'De Huiskamer'.
Op 17 juni 2016 heefr men een subsidieverzoek ingediend voor een subsidie uit het
voor Culturele Activ¡teiten (Deelsubsidieverordening Cultuur).

Bcoogd cffcct/docl
Binnen het brede terrein van Welzijn worden beleidsdoelstellingen op het gebied van
onder andere sport, welzijn en cultuur, nagestreefd. om organisaties de gelegenheid
bieden uiWoering te kunnen geven aan activiteiten die bijdragen aan het bereiken
deze beleidsdoelstell¡ngen. verstrekt de gemeente subsidies.

Argumcntcn
Wij stellen voor de subsidie te weígeren omdat niet wordt voldaan aan één of meer
bepalingen van de Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 en
van de bijbehorende deelsubsidieverordeningen. Deze weigeringsgrond is vastgelegd
artikel 9 l¡d 1f (Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013) juncto
artikel 1 2 (Deelsubsidieverordening Cultuur 20 13).
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Naam opsteller voorstel

Portefeulllehouder

: Onderwus, Cultuur, Sport & Welzijn

: Joosten, fwan (575 488)

: G.J.W, (Gcert) Gabriëls
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In artikel 12 van de Deelsubsidieverordening Cultuur wordt aangegeven welke activiteiten
in aanmerking komen voor subsidie. De volgende activiteiten komen in aanmerking voor
subsidie: '(Een programma van) bijzondere (podium)activiteiten, gericht op het uitdragen
van historische en hedendaagse culturele waarden voor een breed publiek, alsmede
experimentele, incidentele of nieuwe activiteiten die van groot belang worden geacht voor
de cultuur. Het Jubileumconcert met de naam "Huiskamerconcert VOCUS" is helaas niet
bijzonder genoeg om in aanmerking te komen voor een subsidie uit het Fonds voor
culturele activiteiten.

Daarnaast moet worden gesteld dat een jubileumactiviteit niet in aanmerking komt voor
subsidie.

Kenttckonlngon
Niet van toepassing

Flnenclðlc, pcnronclc cn lurldirchc gcvolgcn
Niet van toepassing

Ultvocrlng/cvrlurtic
Niet van toepassing

Communlcrtls/partlcip¡tic
Het bestuur van Zanggroep VOCUS d.m.v. bijgevoegde beschikking op de hoogte brengen
van uw besluit.

Ovcrlcg gcvocrd mct
Intern:
P. Verheijen (beleidsmedewerker OCSW)

Extern:
Niet van toepassing

BiJlagcn
Concept beschikking
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Zanggroep Vocus
T.a.v. het bestuur
Kievitlaan 7
6005 JW WEERT
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: Su bsidÍeweigerin g "H u íska merconcert VOCUS"
: Z/L6/A22:ß58

Geacht bestuur,

U heeft een subsídieaanvraag Íngediend bij de Gemeente Weert Hiermee vraagt u ons om
een éénmalige subsidie voor het "Hui*amerconceft VOCUS'. Dit huí*amercoñcert gaat
plaatsvínden op zondag 16 oktober 2016. In deze beschi*¡king leest u ons besluit.

frñ¡ai-itÊrint
Wij hebben besloten uw verzoek om eenmalige subsidie te weigeren. Dít betekent dat u
van ons geen subsídiebíjdrage krijgt. Wij kunnen ons voorstellen dat dít besluit een
teleurstelling voor u ís.

*ondrlr¡ ¡fr¡CtnNrrin¡
De subsidíe wordt geweigerd op grond van aÉikel 9 l¡d lf van de Algemene
Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013. Artikel 9 l¡d 1f geett aan dat een
subsidie kan worden geweigerd als de venarachting gerechtvaardigd ís dat er niet zal worden
voldaan aan één of meer bepalingen van deze verordening enlof van de bijbehorende
deelsubsidieverordeningen.

llûinrin3
U voldoet niet aan het bepaalde in aftkel L2van de "DeelsubsídÍeverordeníng Cultuur
20L3".

In artíkel 72 van de Deelsubsidieverordening Cultuur wordt aangegeven welke activiteiten
in aanmerking komen voor subsidie. De volgende activiteiten komen in aanmerting voor
subsidie: "(Een programma van) bijzondere (podium)activíteiten, gerícht op het uítdragen
van historische en hedendaagse culturele waarden voor een breed publiek, alsmede
experímentele, incidentele of nieuwe activiteiten díe van groot belang worden geacht voor
de cultuur. Naar onze opvatting ís de door u georganíseerde activiteít niet als iodanig aan
te merken.

Daarnaast moet worden gesteld dat een jubileumactíviteit niet in aanmer*ing komt voor
subsidie.
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lÉar¡rÉHbru*!
Als u fiet niet €ens bent met dit besluiÇ kunt u met een brief een bezwaarschr¡ft sturen
aan het college van burgerneester erì fi€Èhoùders. Het adres is:
Pcstbus 950
trrfu:¡-[t ]ôr.trGÐT

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes w*en na de datum van deze
"orieî. Þaarmee vood(aflnt u dat wTj uw'oezwaärscT{rft niêt rneër"r<únhën bêhanõëlên.
SiâNi,F ùra.ü,r# bea,r¡æ¡cúøFt :n.* geval:

* 'nrrtåam, üdr€s, datr¡m en handtekenir*g;
- €€n €fiårchdjvirìg 1Ërl htÊ be*# r+tr t¡d ùsæ¡'¿mdffi æt#z gÉrftå* Îs {*,åF

ccn kopic vrn dez€ brief mee rnct uw bezwa¡rschrift);
- dc rctbrl üúaar.ôtÍl r¡ bt-zt+a¡r rnu*t.

Let op: een bezwaarschrfÊ indienen {".en ¿tleen <net een brief- dus aiet.digítaal.
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