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Bijramen budget begrotingspost sport 2016

Voorstel

1. Verlenen van subsidie van € 27.845,60 voor Zwem- en Vriendenclub De lJsberen
en van € 3.34I,- voor Zwemclub de Koêeleköpkes voor het jaar 2016 conform
bijgevoegde concept-beschikkingen.
2. Het budget voor de begrotingspost Zwem- en Vriendenclub De lJsberen bij te ramen
en het eenmalige nadeel voor een bedrag van € L.225,60 in de eerste
kwartaalrapportage te verwerken.
3. Het budget voor de begrotingspost Zwemclub de Koêeleköpkes bij te ramen en het
eenmalige nadeel voor een bedrag van € 61,- in de eerste kwartaalrapportage te
verwerken.
Inleiding
Op grond van het huidige subsidiebeleid komen Zwem- en Vriendenclub De lJsberen en
Zwemclub de Koêeleköpkes in aanmerking voor een jaarlijkse subsidie voor het gebruik
van zwembad De lJzeren Man. Voor beide verenigingen wordt jaarlijks een apart
subsidiebudget opgenomen in de begroting. De in de begroting voor 2016 opgenomen
budgetten zijn niet toereikend. Dit komt door de stijging van de huurkosten van Zwembad
De lJzeren Man.

Omdat het budget in de begrot¡ng niet toereikend is, geldt dat subsidieverlening in
mandaat niet mogelijk is. Er is besluitvorming nodig van uw college.
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Beoogd effect/doel
Het procedureel op de juiste wijze verstrekken van subsidie aan Zwem- en Vriendenclub
De Ilsberen en Zwemclub de Koêeleköpkes voor het jaar 2016.

Argumenten
Voor de jaarlijkse subsidies geldt geen subsidieplafond. Organisaties die voldoen aan de
gestelde eisen en verplichtingen in het geldende subsidiebeleid hebben recht op subsidie.
Indien in de begroting onvoldoende middelen zijn geraamd is dit geen grond tot weigering.
Daarom dienen de budgetten te worden bijgeraamd.

Kanttekeningen
Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen
Het budget voor subsidie aan Zwem- en Vriendenclub De IJsberen dient te worden
verhoogd van € 26.620,- naar € 27.845,60 Grootboeknummer: 5302001 (subsidies
sport), kostencategorie 6425090 (Subsidie De lJsberen).
Het budget voor subsidie aan Zwemclub de Koêeleköpkes dient te worden verhoogd
van € 3.280,- naar C 3.347,- Grootboeknummer: 5302001 (subsidies sport),
kostencategorie 6425091 (Subsidie De Koêeleköpkes).

Uitvoering/evaluatie
Hiermee wordt invulling gegeven aan bestaand beleid.
Comm

unicatie/ partici patie

De verenigingen worden door middel van bijgevoegde (concept-)beschikkingen op de
hoogte gebracht van de subsidieverlening 2016.

Overleg gevoerd met
Intern:

- Cisca van der Kraan, beleidsadviseur Sport
- Patricia Vos, financieel consulent
Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen

-

(Concept-)beschikkingenen berekeningen
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Zwemclub De Koêeleköpkes
Het bestuur
Hertogstraat 20

6006 BD WEERT
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beschikking su bsidieverlening 20 16
zaaknummer 5874

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.

Subsidie
Wij verlenen u voor het jaar 2016 subsidie voor een bedrag van maximaal € 3.341,00. Voor
de grondslagen en de berekening van de subsidie verwijzen wij naar de bijlage. Dit bedrag
is vastgesteld in de deelsubsidieverordening Sport, artikel 7.

Voorschot/Verrekeni n g
U krijgt elk kwartaal een voorschotbedrag van € 835,25. Dit maken wij over op uw
bankrekeningnummer

N

L17INGB0O0736tgl7

.

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 Financiën van de gemeente.

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.
U neemt met één of meerdere leden/teams deel aan de reguliere competitie(s) die
voor deze tak van sport worden georganiseerd door de landelijke bond waarbij de
vereniging is aangesloten en bij voorkeur ook aan toernooien en
sportmanifestaties.
Elk lid kan minimaal 40 keer per jaar deelnemen aan een sportactiviteit in
verenigingsverband.
Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: 14 0495 of (0a95) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Webs¡te: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert

De activiteiten voor jeugdleden tot en met 20 jaar vinden plaats onder voldoende
en deskundige begeleiding. Indien een begeleider jonger is dan 18 jaar, staat deze
onder direct toezicht van een deskundige volwassene.
Voor het gebruik van niet-gemeentelijke sportaccommodaties gelden de volgende
verplichtingen:
- Het gebruik is minimaal 40 uur.
- Het college kan een maximaal aantal uur per jaar vaststellen.

Verantwoording
U levert uiterlijk vóór 1 april 2017 de aanvraag voor de vaststelling 2016 in
Het college kan bepalen dat u ook andere, dan de hierboven bedoelde gegevens en/of die
voor de vaststelling van belang zijn, moet overleggen.

Niet eens met het

besluit?

l

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 índienen 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@weert. nl.

Wij wensen u veel succes met uw activiteiten in 2016
Hoogachtend,
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Afdeling Onderw¡is Cultuur Sport en Welz¡jn (OCSW)
Postbus 95O
6000 AZ WEERT

SPORT

SUBSIDIEVERLENING 2016

Zwemclub De Ko êleköpkes

De subsidieverlening voor het

A,

Een bedrag van € 26,- per jeugdl¡d dat de veren¡ging op pe¡ldatum
Aantal

B.

jaar 2016 bedraagt:

leden

0

€

Gebruikgemeentel¡jkeaccommodaties
zie hlervoor separate factuur van onze afdeling Verhuur sport

C.
¿t

Bijdrage ¡n de huurkosten voor gebru¡k van n¡et-gemeentelijke sportaccomodatie:
Zwembad "De IJzeren Man":
Verschil tussen het vereniqinqstarief en betaald tarief
Door u betaald tarief 2s-meterbad:

Verenigingstarief 25-meterbad 2016
Verschil:

:

€
€
€

€

3.341,00

Totaal subsidieverlen¡ng

€

3.341,0O

Voorschot per kwartaal bedraagtr

€

835,25

Totaal aantal verwachte uren:

weert,f+JAN.2016

140,00
75,75
64,25
52,00
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Zwem- en Vriendenclub De lJsberen
Het bestuur
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:
:

beschikking subsidieverlening 2016
zaaknummer 6875

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.

Subsidie
Wij verlenen u voor het jaar 2016 subsidie voor een bedrag van maximaal €27.845,60.
Voor de grondslagen en de berekening van de subsidie verwijzen wij naar de bijlage. Dit
bedrag is vastgesteld in de deelsubsidieverordening Sport, artikel 7.

Voorschot/Verrekeni n g
U krijgt elk kwartaal een voorschotbedrag van € 6.961,40. D¡t maken wij over op uw
bankrekeningnummer NL69ING8000 138 1998.
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 Financiën van de gemeente.

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.
U neemt met één of meerdere leden/teams deel aan de reguliere competitie(s) die
voor deze tak van sport worden georganiseerd door de landelijke bond waarbij de
vereniging is aangesloten en bij voorkeur ook aan toernooien en
sportmanifestaties.
Elk lid kan minimaal 40 keer per jaar deelnemen aan een sportactíviteit in
verenigingsverband.
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.co m/gemeenteweert

De activiteiten voor jeugdleden tot en met 20 jaar vinden plaats onder voldoende
en deskundige begeleiding. Indien een begeleider jonger is dan 18 jaar, staat deze
onder direct toezicht van een deskundige volwassene.
Voor het gebruik van niet-gemeentelijke sportaccommodaties gelden de volgende
verplichtingen:
- Het gebruik is minimaal 40 uur.
- Het college kan een maximaal aantal uur per jaar vaststellen.

Verantwoording
U levert uiterlijk vóór 1 april 2OL7 de aanvraag voor de vaststelling 2016 in

Het college kan bepalen dat u ook andere, dan de hierboven bedoelde gegevens enlof die
voor de vaststelling van belang zijn, moet overleggen.

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

Torgt 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@weert. nl.

Wij wensen u veel succes met uw activiteiten in 2016
Hoogachtend,

Het college van burgemeester en
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SUBSIDIEVERLENING 2016

Zwem- en Vriendenclub "De Hsberen"
De subsidieverlen¡ng voor het jaar 2016 bedraagt:

A.

Een bedraE van € 26,- per jeugdlid dat de veren¡g¡ng op peildatum
Aantal

leden

0

subsidiebedrag

€

Gebruik gemeentelijke accommodaties

B.

zie hiervoor separate factuur van onze afdeling Verhuur sport

c.

BÍjdrage in de huurkosten voor gebruik van n¡et-gemeentelijke sportaccomodat¡e:
Zwembad "De lJzeren Man":
Verschil tussen het vereniqingstarief en betaald tarief
Door u betaald tarief 25-meterbad:
Verenigingstar¡ef 25-meterbad IJsberen :
Versch¡l:

€
€
€

Totaal aantal verwachte uren:

C.

140,00
34,44
105,56
260,00

Subsidie EHBO-ople¡dingen 2016

Totaal subsid¡everlening
Voorschot per kwartaal bedraagt:

weert,

l4

JAN. 2016

e
€

27.445,60

c
€

27.A45Æ0

400,00

6,961,40

