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Overschrijding van de uiterste indieningstermijn jaarlijkse subsidie 2016 zoals opgenomen
in de 'Algemene Subsidieverordening Welzijn en Evenementen 2013'.

Voorstel
1. De hardheidsclausule artikel 19 van de Algemene Subsidieverordening Welzijn en

evenementen 2013 toe te passen en de subsidieaanvraag van Creatref Groenewoud-
Biest voor een jaarlijkse subsidie 2016 ontvankelijk te verklaren.

2. De jaarlijkse subsidie 2016 aan Creatref Groenewoud-Biest direct vast te stellen
conform de bijgevoegde concept beschikking.

Inleiding
Organisaties die in aanmerking wensen te komen voor de jaarlijkse subsidie 2016 hadden
tot uiterlijk 15 september 2015 de gelegenheid hiervoor een schriftelijke aanvraag in te
dienen (artikel 6,lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen
2013). Door verschillende omstandigheden (zie bijlage) is Creatref Groenewoud-Biest niet
in de gelegenheid geweest dit tijdig te doen. Uw college is bevoegd besluiten te nemen ten
aanzien van subsidielaanvragen die te laat zijn ingediend. De huidige Mandatenregeling
20L2, versie 3 en de Ondermandatenregeling Inwoners 20L2, versie IX, voorzien niet in
(onder) mandaatverlening.

Beoogd effect/doel
Binnen het brede terrein van Welzijn worden beleidsdoelstellingen op het gebied van onder
andere sport, welzijn en cultuur, nagestreefd. Om organisaties de gelegenheid te bieden
uitvoering te kunnen geven aan activiteiten die bijdragen aan het bereiken van deze
beleidsdoelstellingen, verstrekt de gemeente jaarlijkse subsidies.
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Argumenten
1.1 Hardheidsclausule biedt ruimte tot afwijken uiterste indieningstermijn
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is een aanvraag die buiten de gestelde
u¡terste termijn is ingediend niet ontvankelijk. De organisaties zijn conform de Awb in de
gelegenheid gesteld de reden van de te late indiening op te geven.
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.

Creatref Groenewoud-Biest geeft diverse redenen aan voor het te laat indienen van de
aanvraag. De voornaamste reden is dat de organisatie van mening is dat de aanvraag
tweemaal fysiek is afgegeven bij de gemeente Weert terwijl hier nooit een bevestiging van
is ontvangen.
Deze redenen vallen in principe niet binnen de reikwijdte van het begrip "verschoonbare
reden". Er is echter sprake van een spanningsveld tussen enerzijds de Awb die het strikt
hanteren van de termijnen vereist en anderzijds het karakter van de aanvrager. Het gaat
immers om vrijwilligersorganisaties. Het besturen van verenigingen vergt steeds meer van
de vrijwilligers die deze taken vaak combineren met werk. Het n¡et ontvankelijk verklaren
van de aanvragen legt een grotere druk op de bestuurders. Het leidt voor deze verenigingen
tot (grote) financiële nadelen. 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.

1.2 Strikte toepassing termijnen leidt gelet op gewenningsperiode tot coulance
Tot en met 2012 werden door de gemeente de uiterste termijnen niet strikt gehanteerd.
Ondanks verbetering van de communicatie, zijn nog niet alle organisaties er aan "gewend"
dat de uiterste termijn strikt wordt gehanteerd. Vorig jaar heeft uw college eveneens
besloten de hardheidsclausule toe te passen op aanvragen die te laat zijn ingediend.
Gelet hierop is het wenselijk deze aanvraag jaarlijkse subsidie 2016 die te laat is ingediend
met coulance te behandelen.

2. 1 Aa nvragen su bsid ies voldoen aa n (deel )subsidieverorden i ngen 20 7 3
Deze aanvraag voor de 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
deelsubsidieverordening Welzijn 2013.

Kanttekeningen
Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen
De subsidie komt ten laste van het budget 511.02.00 Emancipatie, kostencategorie
6.42.504t, Subsidie vrouwenorganisaties. De directe subsidievaststelling 2016 voor de
12 vrouwenorganisaties komt uit op een bedrag van € 14.659,33.
Na de directe subsidievaststelling 2016 aan Creatref Groenewoud-Biest resteert in dit
budget een bedrag van € 2.971,23.

Juridische qevolgen
Door toepassing van de hardheidsclausule wordt de subsidie procedureel op de juiste wijze
direct vastgesteld.

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
subsidie verbonden verplíchti ngen/voorwaarden/eisen.
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Communicatie/ participatie
Het bestuur van Creatref Groenewoud-Biest d.m.v. bijgevoegde beschikking op de hoogte
brengen van uw besluit.

Overleg gevoerd met
Intern:
P. Verheijen (beleidsmedewerker OCSW)
P. Vos (financieel consulent)

Extern:
Mevr. E. Saes (penningmeester)

Bijlagen
Concept-beschikking met berekening
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Onderwerp
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beschikking subsidievaststelling 2016
zlt6/ot749o

Geacht bestuur,

U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de Gemeente Weert. Hiermee vraagt u ons om
een jaarlijkse subsidie voor het jaar 2OL6.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 hardheidsclausule, vastgelegd in
artikel 19 van deze verordening, geeft ons college de mogelijkheid hier van af te wijken.
Omdat wij in voorgaande jaren minder strikt zijn omgegaan met de uiterste termijnen
hebben wij op 29 maart 2016 besloten om voor het subsidiejaar 2016 één keer gebruik te
maken van deze mogelijkheid. Toekomstige aanvragen dienen tijdig door u te worden
ingediend.

Subsidie
Wij stellen de subsidie voor het jaar 2016 direct vast op € 954,44. 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 L

Betaling/Verrekening
De subsidie wordt in termijnen betaald. U krijgt elk kwartaal een bedrag van € 238,61.
Dit maken wij over op uw bankrekeningnummer NL58R48O0756984296.

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.

Wilhelminas¡ngel 101
Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert
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- 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.
De activiteit(en) islzijn vastgesteld in een activiteitenplan of jaarplanning.

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 Twan Joosten. Hij is bereikbaar
op telefoonnummer (0495) 575 488 en per e-mail op T.Joosten@weert.nl.

Ik wens u veel succes met uw verdere activiteiten in 2016.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en ouders,

\-
M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

A.A.M
burgem

mans
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GEMEENTE WEERT
Afdeling Welzijn,
Postbus 95O
6000 AZ WEERT

OUDERENORGANISATIES
SUBSIDIEVASTSTELLING 20 16

Creatref G roe newoud- B¡est

De subsidievaststelling voor het jaar 2016 bedraagt:

A. 5oo/o van de gemiddelde goedgekeurde huurkosten over de periode 2OO7-2OüO
m.u.v. Stichting Wijkgericht Open Vrouwenwerk Weert - Vrouwengroep Leuken,
Vrouwentref Biest/Groenewoud en Zij Actief Altweerterheide.
Deze volgen dezelfde formule alleen over de periode 2OO9-2OL2.

Huurkosten 2009 €
Huurkosten 2010 €
Huurkosten 2011 €
Huurkosten 2012 € € 294,44

B. Vast bedrag als bijdrage in organisatie-, activiteiten- en kaderkosten

Vast bedrag

Totaal subsidievaststell ing

Termijnbetal¡ng per kwartaal bedraagt:

Weert,

24O,OO
225,00
3L7,5O
395,25 € 294,44

€ 660,00

954,44
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