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Subsidieverlening 2016 wijk- en dorpsraden
- Stichting Wijkraad Rond de Kazerne

Voorstel

1. De hardheidsclausule artikel 19 van de Algemene Subsidieverordening Welzijn en
evenementen 2013 toe te passen en de aanvraag voor verlening van een jaarlijkse
subsidie 2016 van de Stichting Wijkraad Rond de Kazerne ontvankelijk
te verklaren.

2. Het voorschot jaarlijkse subsidie 2016 van maximaal€ 4.150,00 te verlenen conform de
bijgevoegde concept beschikking met berekening.

Inleiding

Wijk- en dorpsraden die in aanmerking wensten te komen voor de jaarlijkse subsidie 2016
moesten vóór 15 september 2015 schriftelijk een aanvraag in dienen (artikel 6, lid 2 van
de "Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013). De aanvraag van
Stichting Wijkraad Rond de Kazerne is na 15 september 2015 ontvangen, op
30 maart 2016.

Uw college is bevoegd besluiten te nemen ten aanzien van subsidieaanvragen die te laat
zijn ingediend. De huidige Mandatenregeling 2012, versie 3 en de Ondermandatenregeling
Inwoners 2012, versie IX, voorziet niet in (onder)mandaatverlening.
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Beoogd effect/doel

Verstrekken van subsidie voor de Stichting Wijkraad Rond de Kazerne voor o.a.:
- het bevorderen van de onderlinge contacten tussen bewoners van de buurt en de

belangenbehartiging van deze bewoners, onder andere richting lokale overheden.
- het bevorderen van de woon- en leefsituatie in wijken en dorpen.

Argumenten

1. Hardheidsclausule biedt ruimte tot afwijken uiterste indieningstermijn
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is een aanvraag die buiten de
gestelde uiterste termijn is ingediend niet ontvankelijk. Artikel 19 van de Algemene
Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 bevat een hardheidsclausule. Wanneer
er sprake is van een "verschoonbare reden" kan de aanvraag alsnog ontvankelijk worden
verklaard en in behandeling worden genomen.
De aanvraag is later ingediend dan 15 september 2015, omdat de huidige wijkraad niet
eerder de aanvraag kon indienen. De wijkraad is sinds omstreeks november 2015 actief
met oprichting van de wijkraad. De statuten van de'oude'wijkraad zijn onlangs
overgedragen aan de'nieuwe'wijkraad. Formeel zijn de bestuurders per
4 maart 2016 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
De hardheidsclausule biedt ruimte om af te wijken van de uiterste termijn "voor zover
toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot
onbillijkheid van overwegende aard". Dit is aan de orde, waardoor de aanvragen
ontvankelijk zijn.

Omdat de wijkraad al sinds omstreeks november 2015 bezig is met de oprichting van de
wijkraad en hierdoor ook kosten gemaakt heeft adviseren wij volledige toekenning van de
jaarlijkse subsidie voor 2016.

2. Aanvragen subsidies voldoen aan (deel )subsidieverordeningen 2013
De aanvraag jaarlijkse subsidie 2016 die te laat is ingediend, voldoet aan de bepalingen
uit de Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 en aan de bepalingen
uit de van toepassing zijnde deelsubsidieverordening, te weten: de deelsubsidie-
verordening Welzijn 2013.

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Het subsidiebedrag van maximaal€ 4.150,00 komt ten laste van het subsidiebudget
wijkgericht werken 2016 van € 93.703,00. Rekening houdend met eerdere besluitvorming
over subsidieverlening 2016 aan wijk- en dorpsraden wordt het budget met € 774,00
overschreden. In de jaarrekening 2016 wordt een over- of onderschrijding op het
subsidiebudget wijkgericht werken cf. besluitvorming hierover verrekend met de reserve
wijkenbudget.

Juridische qevolgen
Door toepassing van de hardheidsclausule worden de subsidies procedureel op de juiste
wijze verleend.
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Uitvoering/evaluatie

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 bsidie verbonden verplichtingen/voorwaarden/eisen.

Comm unicatie/ participatie

De Stichting Wijkraad Ronde de Kazerne door middel van bijgevoegde beschikking op de
hoogte brengen van uw besluit.

Overleg gevoerd met

Intern:
- Jan Ploumen
- Marie-Lou Rosbergen
- Cathy Timmermans
- Patricia Vos

Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen

- concept beschikking met berekening
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Stichting Wijkraad Rond de Kazerne
Het bestuur
Postbus 244
6000 AE WEERT

weert, 29 APR,2010

Onderwerp
Ons kenmerk

beschikking subsidieverlening 2016
z/r6/or88s2 - s8624

Geacht bestuur,

Op 30 maaft 2016 heeft u 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.

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 subsidieaanvraag voor een
jaarlijkse subsidie voor het jaar 2016 diende vóór 15 september 2015 bij ons te zijn
ingediend. Omdat de wijkraad c.q. de bestuurders pas per 4 maart 2OL6is/zijn
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel was het voor de Stichting Wijkraad Rond de
Kazerne niet mogelijk om vóór 15 september 2015 de aanvraag in te dienen.
De hardheidsclausule, vastgelegd in artikel 19 van deze verordening, geeft ons college de
mogelijkheid hier van af te wijken.

Subsidie
Wij verlenen u voor het jaar 2016 een subsidie voor een bedrag van maximaal€ 4.150,00.
Voor de grondslagen verwijzen wij naar de deelsubsidieverordening Welzijn, artikel 33.
Voor de berekening van de subsidie op basis van deze grondslagen verwijzen wij naar de
bijlage.

Voorschot/Verrekeni n g
U krijgt elk kwartaal een voorschotbedrag van € 1.037,50. Dit maken wij over op uw
bankrekeningnum mer N L73RABOO 176958 169.

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.

Voorwaarden/Eisen
Er is een aantal voorwaarden waaraan u tijdens het subsidiejaar 2016 moet voldoen. Deze
worden hieronder opgesomd :

- Uw statuten bevatten doelstellingen gericht op:
- het bevorderen van de onderlinge contacten tussen bewoners van de buurt

en de belangenbehartiging van deze bewoners, onder andere richting lokale
overheden.

- het bevorderen van de woon- en leefsituatie in wijken en dorpen.
- bewoners(groepen) daarin te stimuleren, te begeleiden en/of te

ondersteunen. U doet dit in overleg en samenwerking met de gemeente en
andere partners en instanties die werken aan de leefbaarheid in de wijk.

Beekstraat 54
Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0495) 575 000 - Telefax: (0495) 541 554 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www,weert.nl



Uw reguliere vergaderingen zijn openbaar en vrij toegankelijk.
U legt jaarlijks verantwoording af aan bewoners over de activiteiten die zijn
georganiseerd in de wijk of het dorp.
U kiest, naast de leefbaarheidsagenda, een eigen communicatie-instrument om de
bcwoncrs van dc wijk of hct dorp te informeren over wijk- of dorpszaken.

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, cle 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 bent producent en co-uitvoerder van de vastgestelde leefbaarheidsagenda

samen met de andere partners.
- U stimuleert de bewoners om actief mee te werken aan het opstellen en uitvoeren

van de leefbaarheidsagenda.
- U behartigt de belangen van de inwoners in relatie tot de gemeente en andere

professionele instellingen.
- U geeft financiële ondersteuning bij kleine initiatieven en activiteiten van

bewoners(groepen) op het gebied van leefbaarheid in de wijk of dorp.

Verantwoording
U levert uiterlijkvóór 1 april2OIT de aanvraag voorde vaststelling 2016 in.

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling levert u het ingevulde aanvraagformulier samen
met de gevraagde bijlagen in. Uit deze documenten kunnen wij opmaken of de
activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend zijn verricht en of u heeft voldaan aan de
subsidie verbonden verplichtingen, voorwaarden en/of eisen.

Het college kan bepalen dat ook andere, dan de hierboven bedoelde gegevens enlof die
voor de vaststelling van belang zijn, moeten worden overlegd.

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



Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Susanne Köster. Zij is bereikbaar
op telefoonnummer (0495) 575 255 en per e-mail op S.Koster@weert.nl.

Wij wensen u veel succes met uw activiteiten in 2016.

Hoogachtend
H
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GEMEENTE WEERT
Afdeling OCSW
Postbus 95O
6000 AZ WEERT

De subsidieverlening voor het jaar 2016 bedraagt:

A. Basisbudget: Een bedrag van € 1.500,- per wijk-/dorpsraad

Bedrag

B.

Totaal
Termijnbetaling per kwartaal bedraagt:

c

Activiteitenbudget: Een bedrag van € 950,- per wijk-/dorpsraad

Bedrag

Communicatiebudget: Een bedrag van € lrOB per inwoner gemeten op de peildatum
(=l januari voorafgaand aan het subsidiejaar) met een minimum van € L.7oor.

Aantal inwoners op 1.1.2015
Subsidie per inwoner
Totale subsidie

WIJK- EN DORPSRADEN
SUBSIDIEVERLENING 2016

STG Wijkraad Rond de Kazerne

1564
1,08

1.700,00

€ 1.5OO,OO

€ 95O,OO

€ 1.7OO,OO

€ 4.15O,OO
€ 1.037,50
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