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Onderwerp
Subsidie aanvraag publicatie Weert Parel van de Heide in de lgeeeuw

Voorstel
1. Af te wijzen subsidie voor de publicatie Weert Parel van de Heide in de 19e eeuw
2. De raad te informeren via de TILS-lijst.

Inleiding
De stichting Cultuurhistorische Publicaties regio Weert heeft een subsidieverzoek
ingediend voor de publicatie 'Weert Parel van de heide.... in de 19e eeuw'.
. de eerste aanvraag dateert van 22 november 20L7, dit betreft een onvolledige

aanvraag omdat de begroting ontbreekt;
. de aangepaste aanvraag dateert van 16 januari 2018 en is ingediend voor de

tenderregeling Van Hornejaar 2018 (tweede tranche). In overleg met de
initiatiefnemer is afgesproken dat hiermee de eerste aanvraag on hold gezet is totdat
de uitslag van de tenderregeling bekend is;

. de beoordeling van de aanvraag binnen de tenderregeling heeft op 29 maart 2018
geleid tot een subsidieweigering;

. volgens afspraak met de initiatiefnemer is hierna de eerste aanvraag beoordeeld.

Argumenten
7.L De subsidie moet worden afgewezen op grond van onze voorschriften.
De aanvraag dient op basis van artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening 2017
geweigerd te worden.
1.1 a inhoud
Het initiatief kan onvoldoende gezien worden als een in de eerder gevolgde lijn passend
vervolg op de delen 1+2 van de serie Weerter Geschiedschrijving.
1.1 b budget
Er is, anders dan in de subsidieaanvraag gesteld, géén budget beschikbaar welk met dit
project verband houdt.

Het is zeer te prijzen dat de initiatiefnemers, evenals de Aldenborgh en de LGOG, veel
aandacht hebben voor bewustwording en educatie van de Weerter historie.
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In de subsidie-aanvraag voor deze publicatie wordt gesteld dat de uitgave ervan als een

vervolg op de delen 1 en 2 van het project Weerter Geschiedschrijving gezien kan worden,
danwel als een losstaand boek. Voorts wordt daarin gesteld dat er aanspraak gemaakt kan

worden op hef nog batige saldovan de delen 1en 2'
ntiesubsidie

beschlkbaar te stellen voor de samenstelling vi:tn deel 3 irr lrel kadet'van lret project

Weerter Geschiedschrijving. Het eventueel resterend batig saldo is op dat moment
teruggegaan naar de Algemene Middelen.

Kanttekening
Ook in het geval er wél budget binnen het project Weerter Geschiedschrijving beschikbaar
zouzijn, kan de vraag gesteld worden of dit initiatief daarvoor in aanmerking kan komen'
In het betreffende raadsvoorstel zijn de opties omschreven ciie voor de realisatie van deel

3 in de serie Weerter Geschiedschrijving van toepassing zijn:
1. onderzoeksburo's inschakelen zoals in 2002
2. kiezen voor een in overleg te bepalen schrijverscollectlef

Het in de vccrliggende aanvraag gevolgde traject past in geen van deze opties.

Overleg gevoerd met
Intern:
J. Lemmens, efgoedcluster
M.L. Rosbergen, juridisch adviseur
Th. Schers, erfgoedcluster

Extern:

Bijlagen:
i. concept subsiciieweigering
2. subsidieaanvraag d.d.22 november 2017 (incompleet, begroting ontbreekt)
3. subsidieaanvraag d.d. 16 januari 2018 t.b.v. tenderregeling (incl. begroting)
4. subsidieweiqerinq d.d.29 maart 2018 i.k.v. tenderregeling Van Hornejaar 2018
5. raadsbesluit d.d. 21 maart 2012 (RAD-000602)
6. ASV 2017
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