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We of wat zit er achter de Van Halenstraat?

Achter de Victor de Stuersstraat, Louis Regoutstraat,

Jan Truijenstraat, Louis Beerenbrouckstraat, Maria Luyten-

straat, de Heiligenbuurt, de Daatjeshoeve, d'n Advekaot,

de Poldermanskoel, de Laurabossen, Russelsbroek,

Villa Karelke, Crossmoor... ?

Ol waarom en hoe isWeert pas in 1818 officieel tot stad

verklaard? En..., waar ligt Philips van Horne begraven?
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Zo kunnen we nog wel even doorgaan, Maar als u deze

vragen leuk vindt en/of interessant, dan kunt u beter nu

alvast het boek bestellen waarin alle antwoorden staan.

Weert
'Parelvan de heide...'

...in de 19" eeuw

Dit boek van auteur Frits N ies over de'ruime 1 9u eeuw'van Weert e.o. verschijnt

eind mei 2018, in beperkte oplage. Uitgever is Stichting Cultuurhistorische Publicaties

voor de Regio Weert, in samenwerking met Stichting Geschied- en Oudheidkundig

Genootschap De Aldenborgh en op init¡atiefvan Léon Stroekxs van den 8roek.

Of een gruitrecht, een kopgeld, censuskiesrecht, de wollekamer,

een armbestuur, de buitenie, het drieslagstelsef een ziekenbus,

balchampêtre, het biecaer, cas¡no's, de samenmelkerij, de lieëgluîper,

bógkesbeer, de doodendraad of bogkeskaok met'ne keplaon.. .7

En waar komt de uitdrukking'de beer is /os'vandaan?
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Dit boek van auteur Frits Nies over Weert e.o, in de 19'eeuw

is tot stand gekomen op initiatief van oud-Weertenaar

Léon Stroekxs van den Broek en itt satttettwetkirtg rnet

De Aldenborgh en een speciaal in het leven geroepen

Werkgroep 1 9" eeuw Weert. De'missing link'in deWeerter

geschiedschrijving wordt gepresenteerd op 28 mei a.s.

U¡TVÛ€Rå[\G EOËK

Het betreft een gebonden uitgave op sl.aarrtl ft¡rrrr¿¿t 21x30 cnl, in harde kaft, ca.250 pagina's

rijk aan vaak nog niet eerder gepubliceerde beelden in full colour en zwart-wit.

Met onder meer de volgende hoofdstukken:

" Globaaltijdsbeeld

. lntussen in het Zuiden

, Solitair kanton op zandige hei

, Weert wordt wakker gekust

' Van bierbrouwers en koperslagers

, Geloven in een Stichtstad

, Naar een nieuwe maatschappij

BE.i ttl"LtH
U kunt u vooraf al verzekeren van een exemplaar door overmaking van € 29,50 op:

Nt 02 RABO 0'!05 3340 6s (BlC-code: RABONL2U)

ten name van 'St¡cht¡ng Cultuurhistorische Publicaties voor de Reg¡o Weert' oîder

vermelding van:'BoekWeerf 'plus uw eigen naäm en adres.

U ontvangt dan bericht van de boekpresentatie op maandagavond 28 mei 201 8 bij

Antje van de Statie in Weert, waar u ook uw eigen exemplaar in ontvangst kunt nemen

De verkoopprijs na de verschijningsdatum wordt € 34,50.

Wilt u het boek per post ontvangen, maak dan € '10,- extra over voor de verzendkosten

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met De Aldenborgh via:

info@dealdenborgh.nl of 06-53 28 46 65.
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Weert, 22 november 2QLl

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Ifoewel een stad geen verplìchtíng heelt om haar
bijvoorbeeld een reeks boeken, wordt veel waørtle
'Weerter Geschietlschr$ving'. Nu deel J en 2 van

gehecht

de boekenreeks zìjn verschenen,
gekeken af het mogelíik ís om samen met partners invutling te geven aan het venamelen
van detînancìële middelen om te komen tot ufrondíng van de geschÍedschrijvíng met een
deel 3.

Dit staat te lezen in het coalitieprogramma Gemeente weert Raadsperiode 2014 * 201g, pagina 6.

Wij kunnen u goed nieuws melden. Leden van De Aldenborgh en deskundigen hebben sinds het niet
aannemen van het raadsvoorstel RAD{00602 van 7 februari 2012 niet bij de pakken neergezeten.

Er is een werkgroep 19du eeuw gevormd en er is veel historisch onderzoek gepleegd. ook is er een
groot en langjarig historisch onderzoek ingebracht. Dit alles resulteert in een boek over de 'ruime 19e
eeuw'van Weert. Dus van {vóór)de Franse Revolutie en tot (na}de Eerste Wereldoorlog. Met als
cruciale focus voor Weert: de aanleg van kanaal en spoor. Ðit alles is nog nooit zo uitvoerig
onderzocht en beschreven.

Het boek sluit qua tijdspanne precies aan op Deel ll van het project Weerter Geschiedschrijving.
Vanwege inleiding en aanleiding is het echter ook te zien als een losstaand boek. Namens De
Aldenborgh gaat de stichting Cultuurhistorische Publicaties voor de regio Weert het boek uitgeven

Ondanks het feit dat veel onderzoek vooral door vrijwilligers is gedaan, hebben we toch nog te
maken met kosten van een professionele schrijver/eindredacteur? vormgeving en druk en met
bijkomende kosten als PR, koop illustraties en afkoop publicatierechten (totaal € 48.000).

Om iedereen in de gelegenheid te stellen het rijk geillustreerde boek van ca. 250 pagina's aan te
schaffen tegen een gemiddelde publieksprijs van € 32,50 gaan uit van een oplage van 650
exemplaren (venrvachte opbrengst € 21.125).

We komen derhalve naar verwachting € 26.875 te kort. Gezien het nog batige saldo van de delen l+ll
en de intentie vôn voornoemd coalitieprogramma verzoeken wij u beleefd te participeren in dit grote
en voor de Weerter geschiedvertelling belangrijke project.

We hopen deze uitgave in mei 2018 op de markt te brengen, rond de herdenking van de onthoofding
van graaf Philips de Montmorency. Het boek gaat immers ook uitgebreid in op de 19e-eeuwse
bemoeienissen van Koning Willem I met het grafmonument van Philips in de Weerter Martinuskerk,

Uw ondersteuning voor dit project is onontbeerlijk.

Met vrif:nd€r¡jñ;;õ

P.J.M. Korten
Voorzitter

.P. Lam merett;
Secretaris ,¿/

STIC}ITI NG CIJL'I'I] T]RH ISI'ORTSCHE PUBLICATItrS VOOR DE REGÍ O }l'EERT.
Postbus 3129,6a39 ZG Strarnproy Culturele ANBI RS¡N-nummer:813j99970 Bank¡elarie : NL02 RAB() 0105 334065

GEM EËNT'E wEERT
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Sector

Afdeling

Zaaknummer(s)
ingekomen stùti¡ten¡ :

Behandelend medewerk(st)er: Theo Schers Tel.: (0495) 575 470

Portefeuillehouder(s) ; H,W.J. Coolen

Inwoners

Sector Inwoners

advíes. Mandaat 'dethuder Cooien
en raadsvoorstel,

Openbaar: El

Niet openbaiin fl

Kabinet: E

Nummer B&W-advies:

ONDERWERP

Uitgeven van deel 3 in het kader van het Project Weerter Geschiedschrijving

AÞVTES

De raad.conform bijgevoegd conceptvoorstel voor te stellen:
- tot het opzetten van een publiekprivate sarnenwerking met de Stichting Weerter
Publicaties, gel¡eerd aan de kring Weert van het L.G.O.G., De Aldenborgh;
- € 95.000,- beschikbaar te stellen voor ondetzoek en publ¡catie van deel 3 in het kader
van het Pr{ect Weerter Geschiedschrijving. ,."i.Ì

. . TOELICHTING:

Relâtie met vorig voorstel: ;'

Door de gemeente Weert is in het verleden aan de heer Jean Coenen opdracht gegeven
voor het schrijven van in totaal drie boeken díe samen de geschiedenis behandelen van
Wee¡t en omgeving van de prehistorie tot aan de fusie van Weert met Genieente
Stramproy in 1998.
In 2010 is deze opdracht met het overlijden van de heer Coenen vroegtijdig geëindigd.
Deel 1 en deel 2 van de reeks zijn vohooíd, deel 3 (periode 1815-1997) staat nog open.

Alqemeen:
Kortheidshalve verwijzen wij voor de inhoud en achtergronden naar het bijgevoegde
conceptra ad svoo rstel.

JU RIDISCHE G EVOLG EN (o.a. FATALE TERMIJNEN/ HANDHAVING)

Bijgevoegd raadsvoorstel gaat uit van ínzet van historicus Welten voor deel 3. Welten stelt
voor om een aantal vensters te openen voor de Weerter geschiedenis in de 19d" en 20*"
eeuw. De vensters worden onderling met elkaar verbonden, zodat er samenhang ontstaat.

Be!ßssing d.d.: OT f ebruaf:t ZOtZ wr**"rr S Ðe

Al¡1¡a^-'1 ñ^+õÀÀvvr u ¡rI9 ú

Totaal aäntal pagina's 3

5 B W W W WComm¡ss¡e Welzijn
van 6 mðart 2012

akkoord

bespreken

Weert,
I februari 2012

De dírecteur,

Raad
van 21 maart 2012

Behandeling uiterlijk in college van 7 februari 2012

tot aanpassing ad es
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De historicus welten is zeer goed ingevoerd in de geschiedenis van Wg.srt e.¡ gÊniet

nationale- en internaiionãfe ñef.en¿ñeid. In het coñtract met de heer \^¡elten'r¡rsirde1. '

eenduidige afspraken over deadlines en-betalingswijze opgenomen' g*'5s¡Alingpeschjedt

in delen en het laatste deel zal pas worden uitbèhald wanneer de opd'racht ripa! volle 
.

tevredenheid van de opdrachtgever is uitgevoerd" i :, .')-
De streefdatum voor uìtgave van deel 3 is 5 mei 2014; 600 jaar geledfin v$rlè'e{!e willem

VII van Hqû Qp diq {ag aan 4" W"qrtSryren het lnarKrecht' Deze gehêuftenis is

aanleiding voor een 6[ft:¡ãrig-t"'¿aj¡¡lteu*- oetpúuti.atie va.n deel 3 ondersteunt deze

festiviteit krachtig. Het is zaak, dat de op¿iacþf snelverleend wordt' omdat enerzijds tijd

nodig is voor wetenschappelijk verantwoord archiefonderzoek en anderzijds de hisl,oricus

Welten zeer gevraagã ì;'jf*; het risico lopen, dat hij geen tijd meer heeft voor Weert'

De keuze voor optie b betekent dê facto een afwijking van.het aanbestedingsbeleid' we

vragen imrners stecnis-éen pi*¡ 
""n 

offefte, juiit omdat de specifieke kennis niet op een

andere manier irr lruis te haien ¡s. in ¿c noiã'lnLoopbeleid cler-gemeente worrj[ deze reden

verwoord onder punt d. van de'Redenen voor afwijken'(zie bijlage)'

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

'.a ,^, "

De kosten van de productle van een deel 3 van gelijke omvang en formaat van de delen 1

en 2 worden geschat op € 35.000,-. Daaronder íaltãn de vormgevinp en druk van de

uitgave en bijkomen¿á tãsten als PR, t oop ¡liutttaties-en,afkoop enr publicatierechten' Dat

bedras kan bekostisjioia"n uit het batif, ¡ar{1v31!.19.9'l-?:31'vermeerderd 
met de te

venruachren ¡ntomsten'i;i;;;;i:";;;J¿eel 3 (7s0 exeimplaren semiddeld € 2s'-)'

De heer welten offreert een bedrag van € 150.000,- (excl. btw) voor het T¡1e1ltellen van

deel 3. De Stichting Weerter Publidaties *ili¡ir't ininl¡n9'-lltenminste € 55'000'- bij

externe fondsen te verkrijgen. Dan resteert voor cìe -Gêmeente een investering van €

95.000,-. Het beschikbaafstellen van een Èedrag van € 95.000,- heeft een jaarlast van €

9"-?89,- tot gevolg,. bij een afschr:i-ivingstermiin rÃn f ] jaar tegen-4o/o^rente' Deze jaarlast

É;tJ" lastã vaide iost onvoorzien structureelZA¡Z gebracht worclen'

CO M M U NICATIE/ PARTTCIPATIE

voor.wie ís dit advies¡rao-belê-nd :

.þ Org anisaties/Instelli ngen
f. Raadsleden
Nadere specifiætie: vooroverleg en briefwisseling met vereniging De Aldenborgh'

*

Geadvisq.erd Wo rdt .d e vplqendq oa ¡tiqio-Atie-i nstru menten te o ebrui ken :

.:. pe.rberichten en website Erfgoedcluster

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:
õu"¡"g met Kees Verspui over aanbesteding'

Overleg rnet Mia Aerdts over financiële dekking

Extern:

Overleggen met de Aldenborgh



BIJLI\GEN

Spqnbaar:
1. Ofterte van dr. Joost Welten.
2. Uitzoekactie Trias ikv PWG.
3. Kople van paragraaf 3.2.3. (Afwijkingen) van de nota 'Inkoop- en aanbestedingsbeleid'

Niet-opqnbaar:
Niet van toepassing
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ONDERWERP

- Opzetten, in het kader van het Project Weerler (ieschiedschrijving, vän een publiek-private
samenwerking met de Stichting Weerter Publicaties, gelieerd aan de Kring Weert van het L.G.O.G,
De Aldenborgh;
- Beschikbaarstelfen van krediet van € 95.000,- afs garantíesubsidie voor de samenstelling van
deel 3 in het kader van Project Weerter Gêschiedschrijving.

AANLEIDING EN DOELSTELLING

Door de gemeente Weert ís in het verleden: aan de heer Jean Coenen opdracht gegeven voor het
schrijven van in totaal drie boeken dio samen de goschíedenis behandelen van Weeft en omgeving
van de prehistorie tot aan de fusie van Weert met gemeente Stramproy in 1998. Er was voor de
heer Coenen gekgzen, omdat hij al ingevoerd was in de complexe bestuu¡.lijke geschiedenis van
)^-^ ^L-^^l- ^i L:: ..^---.--;- )- -^ ^ri-- --,L- ^r¿ , , ^ Jutr¿e >LreeK Ë.1 Ílu verreweg ue goeúKoopsfe oTTferenue panlj was.

In 2OO7 en 2009 ve¡'schenen, de delen 1 en 2 van de reeks Op de keper beschouwd: een
geschiedenis van Weert. De publícatie van het laatstgenoemde deel had ernstige vertraging
opgelopen door ziekte van de auteur. De maandelijkse betalingen zijn blijven doorlopen en het
gehele bedrag van d'133.000,- is uitbetaald, Na een kort ziektèbed, overleed Jean Coenen in juni
2010, waardoor er geen deel 3 meer van zijn hand kon verschijnen

Conform contract tussen auteur Coenen en de gemeente Weert is de bestaande overeenkomst
afgehandeld. Dat hield in dat het verzamelde materiaal, analoog en digitaal, door de weduwe van
de heer Coenen werd overgedragen aan de gemeente Weert. De overeenkomst met Jean Coenen is
daarmee ontbonden.

In kas is momenteeleen batig saldo van €16.696,31 (saldo kosten drukwerk, illustraties'etc. en de
verkoopopbrengsten).

PROBLEEMSTELLTNG

Zoals gesteld is het contract met de heer Coenen ontbonden. Restitutie van de al uitbetaalde gage
vond niet plaats vanwege de overmachtbepalingen in het contract; bij overlijden is restitutie
uitgesloten. Het geplande deel 3 is niet verschcnen. Voor een onderzoek en schrijven van dit deel 3
bestaat geen financiêle dekking. Er is op basis van een hernieuwde verkenning van de markt een
krediet van € 150.000,* nodig. Het is de bedoeling dat de opdrachtverlening en totstandkoming
van deel 3 een coproductie wordt tussen de Geméente en de Stichting Weerter Publicaties, eeñ aan
de Aldenborgh gelieerde Stíchting. De Sticht¡ng zorgt voor het voor het onderzoek en redigeren
benodigde budget; de Gemeente regelt drukwerk, verkoop etc, De Stichting moet zorgen voor
tenminste € 55.000,- aan subsidies. Van de Gemeente Weert wordt een garantiesubsidie van
maximaal C 95.000,- verwacht.
Het wegzetten van de financîering bij een Stichting verdient aanbeveling om extra fondsen te
kunnen äanboren. Immers, voor een gerneente zijn de deuren bij provinciale- en fandelijke fonrtsen

Vergadering van de gemeenteraad van 21 maart 2012

Portefeuillehouder : H.W.J. Coolen

Behandelend ambtenaar : Theo Schers

Doorkiesnummer : (0495) 575 47A

N ummer raadsvoorstel : RAD-000602

Agendapunt: -



vaak op voorhand al gesloten. Het onderzoeksbureau Trias (adviseur van Gemeente voor
fondswerving) heeft inmiddels een belrondq gedaan. Volgens hen liggen er voldoende kansen om

het genoemde bedrag van € 55.000,- te vergaren, vooropgesteld dat bij de aanvragen duidelijk is
dat de Gemeente Weert garant staat voor een bedrag van € 95.000'-'

OPI.OSSINGSRICHTI NG EN

De gemeente kan in principe drie trajecten volgen:

A onderzoeksbureau's inschakelen zoals in 2002:

ln deze optie worden meerdere wetenschappelijke bureaus verzocht om een offerte uit te brengen
voordeel 3. Daarmee bewandelen we dezelfde weg, die in2QA2 is afgelegd en die tot de keuze
voorJean Coenen heeft geleíd. De offertes van andere onderzoeksbureaus uit 2002 bedroegen -
uitgezonderd die van Coenen- toen al tussen de € 100.000,- en e 200.000,- perdeel' Deze

de kosten waren in 20O2 de voofnaamste redenen om voor deze auteur te kÎezen. De bureaus
beperken zich tot het samenvatten van bestaande publicaties en onderzoeken. Uitgangspunt voor
deel 3 was en moet blijven, dat er fundamenteel nieuw ondezoek verricht moet worden.

B kiezen voor een in ovefleg te beÞalen schriivêrscollectíef

Om deze weg te bewandelen is een gerenommeerd deskundige op het gebied van de Weerter
geschiedenis, dr. toost Welten, gevraagd om vooronderzoek te verrichten naar de mogelijke
vormíng van een dergelijk collectief en zo te komen tot een deel 3. Hij is een gelauwerd historicus'
nationaàl en internationaal zeer gewaardee-rd, die bekend is met het bronnenmateriaal uit de

Weerter geschiedenis.
De heer Welten heeft aangegevên de voorkeur te geven aan een collectief. Daarbij zal ook gezien

de omvang van de onderzoeksperiqde de inzet van meerdere deskundigen nqdig zij'n. Ook noopt
deze omvang tot een andere benadering van geschiedschrijving. Hierin staat hem ook een

vernieuwende opzet vool. ogen, waarbij gekozên wor:dt voor ê€fì sooft thematische benadering,
gevat in wat hij gemakShalve'vensters'op de geschiedscht'ijving van Weert noemt. 

_

t-ti¡ neeft per'vèñster'deskundige auteurs benaderd om een bijdr:agete leveren. W_elten steltvoor
om een aantal vensters te openãn voor de Weerter geschiedenis in de 19de en 20*" eeuw. De

vensters worden onderling met elkaar verbonden, zodat er samenhang ontstaat. Ook is, buiten
hemzélf, voorzien in een extra eindredacteur. Daardoor zijn we ervan vezekerd dat de uitgave een

coherent Eeheel gaat worden. Zo moet ook het afbreukrisico voor de heer Welten, maar zeker ook
voor de gemeente Weert beperkt blijven.
Het vooronderzoek met offerte door dr. Joost Welten voegen we bij'

C stopzsttínq

De gemeente Weert zet het Project Weerter Geschiedschrijving stop en er verschijnt geen deel 3.

Het resterende bedrag wordt gebruikt voor terugbetaling van sponsorgelden en betaalde
bestellingen van delen 3.

Qptie B heeft onze voorkeur: het boek laten schrijven door meerdere wetenschappelijke auteurs
oñde. leiding en redacteurschap van een groot deskundige. Met deze aanpak verzekert de

gemeente Weeft zich van een wetenschaõpelijk verantwõorde publicatie van Weert in de 19dê en

20st eeuw; een publicatie, die tevens in zijn aanpak vernieuwen d zal ziin waar het de

stadsgeschiedsch rijving betreft .

COMMUNICATIE

Communicatie naar buiten verloopt via persbericht en berichtgevíng op de website van het
Erfgoedcluster Weert.



EVALUATIE

De kosten van de productle van een deel 3 van gelijke omvâng en formaat van de delen 1 en 2
worden geschat op € 35.000,-. Daaronder vallen de vormgev¡ng en druk van de uitgave en
bijkomende kosten als PR, koop illustraties en afkoop en publicatierechten. Dat bedrag kan
bekostigd worden uit bovengenoemd batig saldo Vermeerderd met de te verwachten inkomsten uit
verkoop van deel 3 (750 exemplaren gemiddeld €.25,-)

De streefdatum voor uitgave van deel 3 is 5 mei 2Ùt4i 600 jaar geleden verleende Willem VII van
Horn op die dag aan de Weertenaren het marktrecht. Deze gebeurtenÍs is aanleiding voor een 600-
jarig stadsjubileum. De publicatie van deel 3 ondersteunt deze festiviteit krachtig. Het is zaak, dat
de opdracht snel verteend wordt, omdat enerzijds tijd nodig is voor wetenschappelíjk verantwoord
archiefonderzoek en anderzijds de historicus Welten zeer gevraagd is en we het risiçg leps¡, dat hij
geen tijd meer heeft voor Weert.

ADVIES RAADSCOMMISSIE

VOORSTEL COLLEGE

Besluiten om, in het kader van het Project Weerter Geschiedschrijving, akkoord te gaan met het
opzetten van de pps-constructie met de Stichting Weerter Publicaties;
krediet beschikbaar te stellen van € 95.000,- als garantiesubsidie voor de samenstelling van deel 3
in het kader van het Project Weerter Geschiedschríjving.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wíj u hierbij te¡'vaststelling aan

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris, de burgemeester,

M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans
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GEMEENTE vt¡EERT

N u m m e r raa dsvoorstel: RAD-000602

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 februari 2OL2¡

besluit

- Besluiten om, in het kader van het Project Weerter Geschiedschrijvíng, akkoord te gaan met het
opzetten van de pps-constructie met de StÍchting Wee¡ter Publicaties;
- Krediet beschikbaar te stellen € 95.000r- afs garantiesubsidie voor de samensteiling van deel 3 in
het kader van het Project Weerter Geschiedschrijving.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2L maa*2OL2.

De griffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten A-A.M.M. Heijmans



21 rnaart 2012
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gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van I 8 oktober 20 I 6;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

vast te stellen de Algemene Subsidieverordening Ween 2017.

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel I Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop berustende regelingen wordt verstaan onder:

a. Awb: de Algemene wet bestuursrecht;

tr. bcstcmmingslcsclvc: ccn financiölc voorzicning mct ccn spccifiel<, vooraf vastgesteld doel;

c. BW: het Burgerlijk Wetboek;

d. college: het college van burgemeester en wethouders;

e. egalisatiereserve: een reserve die wordt gevormd uit subsidieovetschotten om mogelijke
toekomstige tekoften op te vangen;

f. incidentele subsidie: subsidie ten behoeve van activiteiten van de aanvrager waaloor het

college slechts vool een bepaalde tijd subsidie wil velstrekken;

g. structurele subsidie: subsidie die per boekjaar aan een aanvrager wordt verstrekt ofvoot'
een aantal boekjalen met een maximum van vier jaarl

h. subsidic: hctgeen daaronder wordt verstaan in artikel 4:21 lid I Âwb;

i. subsidieplafond: hetgeen daalonder wordt vet'staan in artikel 4:22 Awb;

j. subsidieregeling: door het college vast te stellen nadere regels, ter uitvoering van deze

verordening;

k. tender: een proceciure waarbij ciool middei van inscil'ijving subsiciie wordt verstrekt op
basis van vooraf bekend gemaakte beoordelingscriteria en de gewogen afueging daarvan.

Artikel 2 Reikwijdte

Deze verordening is van toepassing op alle subsidies die het college verstrekt, met
uitzondeling van subsidies waarvool bij afzonderlijke verordening een uitputtende
regeling is getroffen.

Het college kan deze verordening geheel ofgedeeltel|k van overeenkomstige
toepassing verklaren op subsidies die kunnen worden verstrekt zondet'gt'ondslag in
een wettelijke legeling.

Het college kan bij beschikking bepalen dat op pel boekjaar te verstrekken subsidies
aldeling 4.2.8 Awb van toepassing is.

Àrtikel 3 Bevoegdheden college

Het college is belast met de uitvoering van deze verordening.

Het college is bevoegd binnen de door de raad vastgestelde beleiclskaclets ter
uitvoering van deze verordening nadere regels vast te stellen.

Het college is bevoegd binnen de dool de raad vastgestelde beleidskadet's in nadere

regels afte wijken van het bepaalcle in deze verordening.

Artikel 4 Begrotingsvoorbehoud

Voor zover een subsidie wordt verleend ten laste van een begroting die nog niet is
vastgesteld ofgoedgekeurd, kan het college de subsidie alleen verlenen oncler de voonvaarde
dat voldoende gelden ter beschikking zullen worden gesteld.

Artikel 5 Subsidieplafonds

1. Het college kan subsidieplafonds instellen.

2.

3

2

3



2. Bij de vaststelling van een subsidieplafond wordt aangegeven op welke wijze het
beschikbare bedrag wordt verleend.

Artikel 6 Eisen aan een subsidieregeling

Een subsidieregeling bevat tenminste:

a. een omschtijving van de activiteiten, personen of instellingen die vool subsidie in
aanmerking kunnen komen;

b. het subsidieplafond en de wijze waarop het beschikbare bedrag wordt verleend, tenzij daar'
geen behoefte aan bestaat;

c. de criteria waaraan de subsidieaanvragen worden getoetst;

d. de aanvullende verplichtingen die aan de subsidíevelstrekking kunnen worden verbonden.

Artikel 7 Doelgroep

Subsidie wordt slechts verstrekt aan rechtspersonen, tenzij in een subsidieregeling
anders is bepaald.

Voor subsidies velstrekt anders dan krachtens een subsidieregeling, kan in
bijzondere gevallen van lid I worden afgeweken en kan subsidie worden verstl'ekt
aan natuullijke personen ofaan een groep v¿ur natuurlijke personen.

Artikel 8 Weigeringsgronden

1. Het college weigert een subsidie te verlenen als:

a. de subsidieaanvraag niet uitellijk op het daaftoe vastgestelde tijdstip is ingediend;

b. de subsidievelstrekking niet past binnen het beleid van de gemeente;

c. de aanvraget'doelstellingen beoogt, activiteiten ontplooit ofzal ontplooien die in strijd zijn
met de wet, het algemeen belang of de openbare orde.

2. Onverminderd de weigeringsgronden in de Awb kan het college een aanvraag voor
subsidie verder geheel ofgedeeltelijk weigeren als:

a. voor de activiteit waaryoor subsidie wordt aangevraagd geen gelden op de begroting zijn
gefeseryeefd;

b. de aanvrager niet voldoet aan de regels die zijn gesteld om voor subsidie in aanmerking te
komen;

c. gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de activiteit waarvoor subsidie wordt
gevraagd niet of niet in overwegende mate gericht is op inwoners van de gemeente Weerl
of op de promotie van de gemeente Weert;

d. de aanvrager ook zonder subsidie over voldoende gelden, hetzij uit eigen middelen hetzij
uit middelen van derden, kan beschikken om de activiteit te realiseren;

e. gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de te verlenen subsidie niet ofin onvoldoende
mate zal worden besteed aan de activiteit waalool de subsidie is bedoeld;

f. er sprake is van de gevallen en vooÍwaarden als genoemd in artikel 3 en volgende van de
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaal bestuur (Wet BIBOB);

g. de verlening de mededinging velvalst of dreigt te vewalsen doot begunstiging van
bepaalde ondememingen of producties als bedoeld in artikel 107 lid I van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie;

h. gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de aanvrager een bezoldiging overeenkomt of
ovet'eengekomen is die hoger is dan de maximale bezoldiging als bedoeld in artikel 2.3 van
de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sectol', dan wel
als gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de aanvrager een uilkeling overeenkomt of
overeengekomen is die hoger is dan de maximale uitkering als bedoeld in artikel 2. l0 van
die wet;

i. de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd geen, ofonvoldoende meerwaarde heeft
ten opzichte van het bestaande aanbod in de gemeente;

j. het gaat om activiteiten van politieke, godsdienstige oflevensbeschouwelijke aard;

k. geglonde t'eden bestaat aan te nemen dat de met de subsidiëring beoogde doeleinden niet
zullen wotden bereikt;

t. de behoefte aan subsidie niet is aangetoond;

2.



2.

m de aanvrager niet aannemelijk heeft gemaakt dat de financiële middelen, met inbegrip van
subsidie, voldoende zullen zijn om de voorgenomen activiteiten uit te voeren.

Hoofdstuk 2 Incidentele subsidies

Artikel 9 Toepassing

Dit hoofdstuk is van toepassing op de aanvlaag en verstrekking van incidentele subsídies op
basis van een subsidieregeling, indien en voor zover daaryan in die subsidieregeling niet
wordt afgeweken.

Artikel l0 Aanvraag en verlening

3.

De aanvraag voor een incidentele subsidie wordt schriftelijk ingediend uiterlijk l3
weken vool aanvang van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd.

De aanvraag omvat in ieder geval:

a. een omschrijving van de activiteiten en de daarmee beoogde doelstellingen, en

'tr. 
een overzicht van de aan cle activiteiten verbonden begrote inkomsten en uitgaven van cle

aanvrager.

VooL zover de aanvrager van een incidentele subsidie voor dezelfde begrote uilgaven
tevens subsidie heeft aangevraagd bij een ofmeer andele bestuursorganen oforganen
van organisaties, instellingen en dergelijke, doet hij daarvan mededeling in de
aanvïaag> onder vermelding van de hoogte van het gevraagde bedrag er, van de stand
van zaken met betrekking tot de beooldeling van die aanvraag ofaanvragen.

Indien de aanvl'ager voor de eerste maal een aanvraag indient, gaat de aanvraag
verder vergezeld van een afschlift van de oplichtingsakte van de lechtspersoon dan
wel van de statuten zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd.

Indien er na de eerste subsidieaanvraag sprake is van een wijziging van de

iechtspersoon, de veftegenwoordigers ofde statuten, dient de aanvraag vergezeld te
gaan van de gewijzigde stukken.

Het college beslist op de aanvraag binnen l3 weken na de ontvangst van de volledige
subsidieaanvraag.

Artikel I I Meldingsplicht

De subsidieontvanger doet onverwijld scht'iftelijk melding aan het college, zodra aannemelijk
is dat de activiteiten, waarvoor subsidie is verleend, niet ofniet geheel zullen worden verricht
of dat niet of niet geheel aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden verplichtingen
zal worden voldaan.

Artikel l2 Vaststelling

Subsidies tot € 5.000 worden door het college direct vastgesteld.

Indien de subsidievellening meer bedraagt dan € 5.000, maar minder dan € 50.000:

a. dient de subsidieontvanger uiterlijk l3 weken nadat de activiteiten zijn velricht een
aanvraag tot vaststelling in bij het college.

b. De aanvraag tot vaststelling bevat een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten,
waaruoor de subsidie is verleend, zijn verricht.

c. llct collcgc kun bcpulcn dut ook unclurc tlun, clc in dit litl bcdocltlc gcgcvcns cn bcschcidcn
die voor de vaststelling van belang zijn, wolden overgelegd.

Indien de subsidieverlening meer bedraagt dan € 50.000:

a. dient de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling in bij het cotlege uitertijk 13

weken nadat de activiteiten zijn verricht;

b. de aanvraag tot vaststelling bevat:

l. een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend,
zijn vericht en bevat een velgelijking tussen de nagestreefde err de gelealiseerde
doelstellingen en een toelichting op de velschillen;

2.

4.

5.

6.

2.

3



een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten
(financieel verslag ofjaarrekening). De financiële verantwoording sluit aan op de begroting
waarvool'subsidie is verleend. Verschillen tussen begroting en realisatie worden toegelicht,
tenzij deze van geringe betekenis zijn;

een accountantsverklaring. De financíële verantwoording wordt voorzien van een
verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid l BW, waa¡uit de
getlouwheid van deze verantwoording blijkt en tevens tot uitdrukking komt dat aan de
subsidievoorwaalden is voldaan.

c. Het college kan bepalen dat ook andele, ofminder dan, de in dit arlikel bedoetde gegevens

en bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, wolden overlegd.

5. Het college stelt binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot
subsidievaststelling de subsidie vast.

6. Het college kan categorieën van subsidies ofsubsidieontvangers aanwijzen,
waalvoor de subsidie direct wordt vastgesteld zonder dat de subsidieontvangel'een
aanvl'aag voor subsidievaststelling hoeft in te dienen.

7. Indien de aaîvraag lot subsidievaststelling niet voor het in tid 2 sub a of3 sub a
genoemde tijdstip is ontvangen, kan het college ovelgaan tot ambtshalve vaststelling.

8. Bij een ambtshalve vaststelling als bedoeld in lid 7 kan het college de aanvrager
velplichten om op de door hem aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten,
waarvoot de subsidie wordt verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de
subsidie verbonden verplichtingen.

Artikel 13 Tender

Aanvullend op het bepaalde in artikel I 0 kan het college voor bepaalde categorieën
activiteiten incidentele subsidies toekennen op grond van een tendel'.

Voor de uitvoet'ing van de tendet'stelt het college een subsidieregeling vast, waarin
tenminste wordt geregeld:

a. aan welke beleidsdoelstellingen en thema's de activiteiten waaruoor subsidie wordt
aangevraagd een bijdlage moeten leveren;

b. de procedure omtrent de inschrijving, beoordeling en toekenning indien wordt afgeweken
van deze verordeningl

c. de kwalitatieve criteria waaraan de inschrijvingen worden getoetst en de wegingsfactoren;

d. de samenstelling van de commissie die de inschrijvingen beoordeelt;

e. het subsidieplafond en de wijze waarop de beschikbare gelden wolden verdeeld.

Hoofdstuk 3 Structurele subsidies

Artikel 14 Toepassing

Dit hoofdstuk is van toepassing:

a. op de aanvraag en verstrekking van stt'ucturele subsidies aan rechtspersonen, indien en
voor zover daalan in een subsidieregeling niet wordt afgeweken;

b. op de aanvraag en verstrekking van subsidies als bedoeld in artikel 4:23 lid 3 sub c Awb.

Het college kan in bijzondere gevallen van lid I sub b afuijken.

Artikel l5 Aanvraag en verlening

De aanvraag voor subsidieverlening woldt schriftelijk ingediend bij het college,
uiterlijk op 14 september voorafgaand aan het boekjaar.

De aanvt'aag van de subsidie gaat in iedel geval vergezeld van:

a. een activiteitenplan ofeen prestatieplan, tenzij naar het oordeel van het college daalaan
geen behoefte bestaat, en

b. een begroting, tenzij deze voor de berekening van het bedrag van de subsidie niet van
belang is, en

J

2.
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de laatst opgemaaktejaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 BW dan wel de balans en de
staat van baten en lasten en de toelichting daarop of, indien deze bescheiden ontbreken, een
verslag over de financiële positie van de aanvrager op het moment van de aanvraag.

De begroting behelst een overzicht van de voor het boekjaar geraamde baten en
lasten van de aanvrager, voor zover deze betrekking hebben op de activiteiten
waarvoor subsidie wordt gevraagd. De beglotingsposten worden ieder afzondellijk
van een toelichting voorzien.

5.

vuurts vcrgczcltl valr ccrt alsullilt varr tlc upriclrtingsakte varr tle rechtspersoon dan
wel van de statuten zoals deze laatste lijk zijn gcwijzigd.

Indien er na de eerste subsidieaanvlaag sprake is van een rvijziging van de
rechtspersoon, de vertegenwooldigers ofde statuten, dient de aanvraag vergezeld te
gaan van de gewijzigde stukken.

Na vaststelling van de gemeentebegroting beslist het college zo spoedig mogelijk op
de aanvraag onr subsidi€verlening. De beslissing wordt uiterlijk voor aauvaltg vatì
het boekjaar aan de aanvl'ager bekend gemaakt.

Artikel 16 Verplichtingen

De subsidieontuanger voert een zodanig ingelichte administratie, dat daaruit te allen
tijde de voor de vaststelling van de subsidie van Lrelang zijnde baten en lasten
alsmede de betalingen en de ontvangsten kunnen wolden nagegaan.

De subsidieontvanger doet onverwijld schriltelijk melding aan het college, zodla
aannemelijk is dat de activiteiten, waalvoor subsidie is verleend, niet of niet geheel
zullen rvorden vclricht ofdat nict ofnict gchccl aan dc bcschihking tot
subsidieverlening verbonden velplichtingen zal worden voldaan.

De subsidieontvanger behoeft de toestemming van het college voor handelingen als
bedoeld in artikel 4:71 lid I Awb.

De aanvrager is binnen het kader van de subsidieverstrekking verplicht om
inlichtingen te verstrekken en lnzage te verlenen in zijn administl'atie aan door het
college aangewezen ambtenaren ofaccountants als bedoeld in artikel l7 lid 3 sub b
onder 3.

De administratie en de daaltoe behorende bescheiden worden gedurende vijfjal'en
bewaard.

6. Het college kan besluiten aanvullende verplichtingen op te leggen.

Artikel 17 Vaststelling

Subsidies tot € 5.000 per kalendeljaar worden door het college direct vastgesteld.

Indien de subsidievetlening meer bedraagt dan € 5.000 per kalendeljaar, maar
minder dan € 50.000 pel'kalendedaar:

a. dient de subsidieontvanger uiterlijk l3 weken nadat de activiteiten zijn verricht een
aanvraag tot vaststelling in bij het college;

b. bevat de aanvraag tot vaststelling een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten,
waalvool'de subsidie is verleend, zijn velricht;

c. kan het college bepalen dat ook andere dan de in dit tid bedoelde gegevens en bescheiden
die voor de vaststelling van belang zijn, wolden overgelegd.

Indien de subsidieverlening meer bedraagt dan € 50.000 per kalenderjaar:

a. dient de subsidieontvanger een aanvl'aag tot vaststelling in bij het college uitellijk l3
weken nadat de activiteiten ven'icht zUn;

b. bevat de aanvraag tot vaststelling:

l. een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten wa¿uvoor de subsidie is verleend,
zijn verlicht en bevat een velgelijking tussen de nagestreefde en de gerealiseerde
doelstellingen en een toelichting op de velschillen;

2. een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten
(financieel verslag ofjaanekening). Deze financiële velantwoolding sluit aan op de
begroting waarvoor subsidie is verleend. Verschillen tussen begroting en realisatie worden
toegelicht, tenzij deze van geringe betekenis zijn;

3. een accountantsverklaring. De financiële verantwoording wordt vool'zien van een
verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid I BW, waaruit de

6.

2.
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getrouwheid van deze verantwoording blijkt en tevens tot uitdrukking komt dat aan de
subsidievoorwaarden is voldaan.

c. Het college kan bepalen dat ook andere, ofminder dan, de in dit lid bedoelde gegevens en
bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, worden overlegd.

5. Het college stelt binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot
subsidievaststelling de subsidie vast.

6. Het college kan categorieën van subsidies ofsubsidieontvangers aanwijzen,
waarvoor de subsidie direct wordt vastgesteld zonder dat de subsidieontvanger een
aanvraag voor subsidievaststelling hoeft in te dienen.

7 . Indien de aanvraag tot subsidievaststelling niet voor het in lid 2a en 3a genoemde
tijdstip is ontvangen, kan het college overgaan tot ambtshalve vaststelling.

8. Bij een ambtshalve vaststelling als bedoeld in lid 7 kan het college de aanvrager.
verylichten om op de door hem aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten,
waalryoor de subsidie wordt verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de
subsidie velbonden verplichtingen.

Artikel 18 Egalisatiereserve en bestemmingsreserve

Het college is bevoegd in nadet'e regels bepalingen op te nemen omtrcnt de egalisatieleserve
en bestemmingsreselve.

Hoofdstuk 4 Overige bepalingen

Artikel l9 Voorschotten

Het college kan de subsidieontvanger voorschotten verlenen.

Artikel 20 Verrekening

Het college kan de toegekende subsidie verrekenen met de opeisbare schulden die de
subsidieontvanger aan de gemeente heeft.

Artikel 2l Wijzigen en intrekken subsidie

Het college wijzigt de subsidie of tlekt deze in indien na de ver'lening of vaststelling blijkt
dat:

de subsidiëring een steunmaatregel volmt die in strijd is met artikel 107 of 108 van het
Verdrag betleffende de werking van de Europese Unie, of

et'sprake is van de situatie en de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de Wet
bevordering integriteitsbeooldelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB), of

er sprake is van de situatie dat de aanvrager een bezoldiging oveleenkomt of
overeengekomen is die hoger is dan de maximale bezoldiging als bedoeld in artikel 2.3 van
de Wet normering bezotdiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT),
dan wel een uitkering overeenkomt of overeengekomen is die hoger is dan de maximale
uitkering als bedoeld in artikel 2.10 van die wet.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 22 Hardheidsclausule

Het college handelt overeenkomstig deze verot'dening, tenzij dat vool de subsidieaanvrager
gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding
tot de met de verordening te dienen doelen.

Artikel 23 Inwerkingtreding en intrekking

Deze verordening tleedt, na bekendmaking, in werking op I januari 2017 onder.gelijktijdige
intrekking van de volgende verordeningen, alsmede de regelingen die hier.op zijn gebaseerd:

a.

b

c.



a) Algemene subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013

b) SubsidieverordeningProfessionele instellingen gemeente Weett20l5

Artikel 24 Overgangsbepaling

Aanvragen om suhsidie die zijn ingediend vóór I januari 2017 en die betrekking
hebben op subsidiabele activiteiten die volledig plaatsvinden in 2016, worden
behandelcl op grond van de verordeningen en daarop belustende regels die tot en met

2 Aanvragcn om subsidic dic zijn ingcdicnd vóór I januari 2017 cn dic gchccl, of
gedeeltelijk betrekking hebben op activiteiten die plaatsvinden in 2017 , worden voor
het gedeelte:

a. dat betrekking heeft op 2016 behandeld op grond van de verordeningen en daat'op

berustende regels die tot en met 2016 van kracht zijn,

b. dat betrekking heeft op 2017 behandetd op grond van de Algemene subsidieverordening
Weerl20lT,tenzij in een subsidieregeling anders is bepaald.

Aanvlagen om subsidie die zijn ingediend vanaf I januari 2017, worden behandeld
op grond van de Algemene subsidieverordening Weert 2017.

De beslistermijn wordt in geval van lid 2 sub b, in afivijking van artikel l0 lid 6 en

l5 lid ó, eenmalig verlengd tot uiterlijk 3l januari 2017.

Artikel 25 Citeertitel

Deze velordening kan worden aangehaald als 'Algemene subsidieverordening Weert 2017',
verkon'ASV 2017'.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Weett in zijn openbare vergadering van 23

november 20 I 6.

De gliffier. De burgemeestet,

Toelichting Algemene subsidieverordening \ileert 2017

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel I Begripsbepalingen

De aanhefvan het aftikel is zo geformuleerd dat, wanneer de begrippen in de

subsidielegelingen worden gebruikt, daaronder hetzelfde moet worden verstaan als in deze

velordening. De begrippen hoeven niet opnieuw in de subsidieregelingen te worden
velduidelijkt; dat houdt de regelgeving overzichtelijk en eenduidig.

We ondelscheiden incidentele en structurele subsidies. In de ptaktijk worden veel
benamingen vool subsidies gehanteeld, zoals bijvoorbeeld projectsubsidie,
waarderingssubsidie, investelingssubsidie, exploitatiesubsidie en stimuleringssubsidie. Onder
welke benaming een bepaalde subsidie ook te boek staat, hij valt altijd onder de eenvoudige
tweedeling van incidenteel of stt'uctureel.

Incidentele suhsidies kunnen alleen betrekking hebben op activiteiten die zich maar één keer
voor doen of die als experiment stafien en in een latere fase mogelijk structureel worden. De
structurele subsidies zien op voortdurende activiteiten zoals bijvoorbeeld het maatschappelijk
werk, dan wel op jaaLlijks terugket'ende activiteiten zoals bijvoolbeeld de

kindervakantieweek.

Voor de leesbaarheíd van de verordening zijn daat'naast enkele beglippen uit de Algemene
wet bestuurslecht opgenomen.

Artikel 2 Reikwijdte

Artikel 4:23 Awb verplicht de gemeente bij wettelijk voorschrift aan te geven voor welke
activiteiten een subsidie kan worden verkregen. In het altikel wordt een aantal

uitzondelingen op deze eis genoemd.

Zo doelt lid I op de situatie dat el een bijzondere subsidieveroldening is vastgesteld. In een

dergelilke verordening woldt ten behoeve van een specifiek beleiclsterrein afgeweken van de

J

4.



standaardlegels in de Algemene subsidieregeling Weert 2017 (hierna: ASV 2017). Dit kan
bijvoorbeeld het geval zijn wanneer behoefte bestaat aan een subsidieregeling waalin hele
specifieke voorwaarden of verplichtingen zijn opgenomen, waamee een heel specifìek
(politiek) doel wordt nagestreefd of omdat de regeling ziet op een technisch of ingewikkeld
onderwerp.

In attikel 4:23 lid 3 Awb heeft de wetgever 4 uitzonderingen opgenomen op de r.egel dat een
bestuursotgaan alléén subsidie mag verstrekken op grond van een wettelijk voorschrift. Voor
deze gevallen kan het college dan buiten de verordening om subsidies verstrekken. Uit het
oogpunt van onder meer rechtszekerheid en uniformiteit kan het evenwel wenselijk zijn om
bijvoorbeeld dezelfde aanvraagprocedule en beslistermijnen als in de ASV 2017 te kunnen
hanteren. Lid 2 maakt het mogelijk om dit te doen.

Afdeling 4.2.8 Awb bevat wettelijke bepalingen die betrekking hebben op subsidies aan
rechtspersonen die per boekjaar worden verstlekt. In artikel 4:58 Awb is uitdrukkelijk
opgenomen, dat afdeling 4.2.8 Awb alleen van toepassing kanzijn, indien dat bij wettelijk
voorschrift ofbij besluit van het bestuursorgaan is bepaald. Dool lid 3 in de verordening op
te nemen, wordt in deze verplichting voorzien.

Artikel 3 Bevoegdheden college

Het college is belast met de uitvoering van de ASV 2017. Dat betekent dat het college niet
alleen bevoegd is te beslissen op aanvragen voor subsidie en deze vast te stellen, maar deze
bijvoorbeeld ook mag intlekken of wijzigen als ook alle andere bevoegdheden mag uitvoelen
die voortvloeien uit de Awb en de ASV 2017 voor zover de :"aad deze niet aan zichzelf heeft
voorbehouden.

Verdel delegeert de raad op grond van artikel 156 lid I en 3 Gemeentewet de bevoegdheid
aan het college om ter uitvoering van de ASV 2017 nadere regels vast te stellen. Op gr.ond
hiervan stelt het college subsidieregelingen vast waarin de concrete subsidiabele activiteiten
worden opgenomen (de wettelijke grondslag als bedoeld in artikel 4:23 lid I Awb). Deze
nadere regels bevatten algemeen verbindende voorschriften en hebben dezelfde status als een
verordening.

Hoewel het de bedoeling is dat de ASV 2017 een uniforme regeling biedt vool alle wettelijke
subsidies in Weerl, is het denkbaal dat voor het goed regelen van een specifieke subsidie
afivijking van de ASV 20 l7 wenselijk is. Deze mogelijkheid heeft het college op grond van
het derde lid. Deze bevoegdheid houdt echter geen vrijbriefvoor het college in. Het college
mag hiermee niet buiten de kaders treden die de laad heeft vastgesteld.

Artikel 4 Begrotingsvoorbehoud

Als de situatie zich voordoet dat er op een aanvraag voor subsidie woldt beslist vóórdat de
raad de begroting heeft vastgesteld ofgoedgekeurd, dan mag het college de subsidie alleen
veLlenen onder de voorwaarde dat er voldoende gelden tel beschikking zullen worden
gesteld. Deze bepaling vloeit voorl uit het begrotingsvoorbehoud als bedoeld in artikel 4:34
Awh.

Artikel 5 Subsidieplafonds

In de Awb zijn in de artikelen 4:25 tot en met 4:28 de belangrijkste bepalingen rondom het
werken met een subsidieplafond opgenomen.

Een subsidieplafbnd moet potentiële aanvragers duidelijkheid bieden hoeveel geld er voor
een bepaalde subsidieregeling beschikbaar is. Uit het oogpunt van lechtszekerheid verlangt
de Awb dat het subsidieptafond trjdig bekend wordt gemaakt.

Belangrijk is de wettelijke verplichting van artikel 4:26 Awb, waal.in staat dat de wijze van
verdeling van de beschikbare bedragen bij of krachtens wettelijk voorschrift geregeld moet
worden. Bij de bekendmaking van het subsidieplafond moet de wijze van verdeling worden
vermeld. De meest eenvoudige vorm is een verdeelmechanisme op volgorde van
binnenkomst, waal'bU de aanvragen in volgorde van binnenkomst wor.den behandeld. Een
andere vorm is een tendersysteem, waalbij het beschikbare budget wordt verdeeld over de
complete aanvragen dool middel van een onderlinge vergelijking van de aanvragen. De beste
aanvl'agen komen dan voor subsidie in aanmelking.



Artikel 6 Eisen aan een subsidieregeling

Artikel 6 schrijft voot'welke onderwerpen tenminste moeten worden geregeld in een

subsidieregeling.

Sub a betreft het wettelijk voorschrift als bedoeld in artikel 4:23 lid I Awb, dat regelt voot'

welke activiteit een subsidie kan worden verstrekt.

toegflsfaân wanneer dit hij ofkrachtens k voorschrift is geregeld. De bevoegdheidom
een plafond vast te stellen is in artikel 5 ASV 2017 geregeld, maar often aanzien van een

specifieke activiteit ook daadwerkelijk een subsidieplafond kan worden ingesteld, wordt
gelegeld in de afzonderlijke subsidieregelingen. In die regelingen wordt het bedrag van het

plafond opgenomen ofer wordt geregeld dat het college - bijvoorbeeldjaarlijks - een

subsidieplafond vaststelt. Het is ook denkbaar dat er geen behoefte bestaat aan een

subsidieplafond. In dat geval hoeft de subsidielegeling daarover ook niets te bepalen.

Sub c regelt dat er in de subsidieregeling de vool die subsidie specifieke (aanvullende)

voorwaarden en weigeringsgronden worden opgenomen.

Sub tl creëelt de mugeliikheitl olrr aanvullendu vclpliulrtirrgcl itr tls suLrsidivregclilg uçr te

nemen. Het kan gewenst zijn een specifieke verplichting op te leggen bij het uituoelen van
een bepaalde activiteit. Welke verplichtingen dit zijn wordt vastgelegd in de

subsidieregeling.

Artikcl 7 Doclgrocp

In dit artikel wordt de doelgroep beschreven, die voor gemeentelijke subsidies in aanmerking
kan komen. In principe worden subsidies alleen verstrekt aan rechtspersonen. Hiermee wordt
beoogt te voorkomen dat er een vermenging plaatsvindt van subsidiemiddelen met privé-
middelen van natuurlijke personen. Een uitzondering op deze eis staat in lid 2. Het star'

vastllntlen aan rle eis van lcclrtspctsoonlijkheid kan namclijk hct ncvcncffçct hcbbcn, dat
voor initiatieven een te hoge dlempel wordt opgewotpen. Daarom is bepaald, dat in
bijzondere gevallen ook subsidie verleend kan wot'den aan (een groep van) natuurlijke
persorretr.

Artikel I Weigeringsgronden

De Awb bevat verschillende gronden voor het weigeren van een subsidie, te weten:

a) het overschrijden van een subsidieplafond en b) de gronden genoemd in artikel 4:35 Awb.

Artikel I is een aanvulling op deze wettelijke weigeringsgronden

Op basis van de gronden van lid I dient een subsidieaanvt'aag in de genoemde situaties altijd
te worden geweigerd. Met uitzondering van de individuele gevallen waarbij er een gegronde

reden bestaat om de hardheidsclausule toe te passen (arlikel 22 ASV 2017). Ten aanzien van
bijvoorbeeld de overschrijding van de aanvraagtelmijnen moet in die gevallen echter sprake

zijn v an zeer bijzondere omstandigheden.

Inlid2 zijn de facultatieve gronden opgenomen op basis waarvan het college de subsidie kan
weigeren. Hierbij wordt het college enige vrijheid geboden om een aanvraag op basis van de

daarin genoemde gronden al dan niet (gedeeltelijk) te honoreren.

Hieronder worden de weigeringsgronden toegelicht die niet reeds voor zich spt'eken.

In lid 2 sub f is een bijzondere weigelingsgrond opgenomen. Het betreft het geval dat de

aanvl'agel'van een subsidie de toets van de Wet Bibob niet kan doot'staan. Indien deze

weigeringsglond niet zou zijn opgenomen, dan zou het kunnen betekenen dat het college
gehouden is subsidie te vet'lenen aan aanvragers aan wie het college geen vergunning voor
niet-subsidiabele activiteiten zou verlenen. Daarbij is niet van belang of de activiteiten,
waalvoor subsidie wordt gevlaagd, op zichzelfbeoordeeld subsidiabel zijn. Het gaat bij deze

weigeringsgrond louter om de persoon, dan wel rechtspersoon van de aanvlaget aan wie het

college op grond van de Wet Bibob geen subsidie wenst te verlenen. De Wet Bibob is

hedoeld als aanvulling op hestaande instrumenten, die het college rçeds ter beschikking heeft.
Het college zal bij ietler beleidsdoel, dat het wil subsidiër'err, ziuh tlc vraag tuucterr stcllcrr ul
er enig risico is van het faciliteren van strafbare feiten en ofdie risico's niet voldoende
worden ondelangen met de bestaande toetsing van aanvragen. Het is niet mogelijk te



bepalen dat de Wet Bibob generiek op alle subsidies wordt toegepast. Het college dient zelf
een afiveging te maken in welke situatie toepassing zinvol is. Voordat tot toepassing op een
gemeentelijke subsidieregeling kan worden ovelgegaan, dient daarvoor toestemming te zijn
verkregen van de ministel van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninktijksrelaties. Het
college heeft hier de bevoegdheid gekregen die goedkeuring te vragen. De bepaling strekt
ertoe inzichtelijk te maken voor zowel bestuur als aanvrager van een subsidie in welke
gevallen en voor welke (onderdelen van) beleidsdoelen een toetsing aan de Wet Bibob kan
plaatsvinden.

Sub g beoogt de subsidieverstrekker zich ervan te laten vergewissen dat het verlenen van de
gevraagde subsidie niet leidt tot ongeoorloofde staatssteun.

Sub h heeft betrekking op de Wet norrnering bezoldiging topfunctionalissen publieke en
semipublieke sector'(WNT), die op I januari 2013 in werking is getreden. Deze wet beoogt
de beloning van topfunctionarissen van (semi)publieke instellingen tot een maatschappelijk
aanvaardbaar niveau te maximeren. Omwille van deze, wenselijk geachte, beheerste
bezoldiging van topfunctionarissen, kan op grond van de WNT onder meer worden
ingegrepen in salarisafspraken. De minister is daarbij de eerst aangewezen bestuurder.

Met de toepassing van sub h woldt een doelmatige en effectieve besteding van de
beschikbare subsidiegelden beoogd, bij alle instellingen die bij de gemeente een aanvraag om
subsidie indienen. Indien een gesubsidieerde organisatie hogele vergoedingen overeenkomt
dan de normen die zijn neergelegd in de WNT, dan kan het college de gevraagde subsidie
weigeren. Uitbetaling van dergelijke hoge vergoedingen kan immets ten koste gaan van het
doel waaloor de subsidie wol'dt verleend. Ook kan de vraag rijzen of de subsidiegelden wel
doelmatig en effectiefworden besteed en ofdeze gelden wel voldoende ten goede komen aan
de activiteiten waarvoor de subsidie werd verleend.

Bij de beslissing omtrent de subsidieverlening dient het college daarom een afweging te
maken of de bezoldigingskosten van de organisatie in verhouding staan tot de activiteit en de
daarvoor gevraagde subsidie. Wanneer dat niet het geval is, kan het college de subsidie
geheel of gedeeltelijk weigeren.

Hoofdstuk 2 Incidentele subsidies

Artikel 9 Toepassing

Dit anikel regelt dat de bepalingen in hoofdstuk 2 alleen betlekking hebben op de incidentele
subsidies. Daamaast bepaalt het arlikel dat alle aanvragen voor een incidentele subsidie
volgens de bepalingen in hoofdstuk 2 worden behandeld, tenzij daalan in een
subsidieregeling uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel l0 Aanvraag en verlening

Lid I Legelt binnen welke telmijn de aanvraag uiterlijk moet zijn ingediend.

In lid 2 tot en met 5 wordt geregeld welke gegevens bij de aanvlaag moeten worden
ingediend. Het college kan bepalen dat et ook nog andere gegevens moeten worden
overgelegd. Het uitgangspunt is dat alleen gegevens wol'den opgevraagd die ook
daadwerkelijk voor de beoordeling van de subsidie noodzakelijk zijn.

In de Awb staan geen stlikte beslistermijnen op een subsidieaanvraag. In de regel wordt een
termijn van 8 tot l3 weken redelijk geacht, na ontvangst van een volledige aanvraag. In lid 6
is de beslistermijn vastgesteld op l3 weken.

Artikel I I Meldingsplicht

In artikel I I is de verplichting opgenomen dat de subsidieontvanger alle belangrijke
wijzigingen meteen aan het college moet melden. Dit is zeker het geval wanneel het de
subsidieontuanger duidelijk is dat de activiteiten niet, of niet helemaal, zullen plaatsvinden.
En ook wanneer niet, ofniet geheel, aan de verplichtingen zal worden voldaan. In die
gevallen zal de subsidie bijvoorbeeld lagel ofop nihil worden vastgesteld, ofzullen nadere
afsplaken worden gemaakt over het aanpassen van de verplichtingen.

Als de subsidieontvanger niet aan de meldingsplicht voldoet, biedt artikel 4:49 Awb de
wettelijke basis om subsidievaststelling zo nodig te wijzigen of volledig in te tlekken.



Artikel l2 Vaststelling

Bij subsidies tot € 5.000 is het uitgangspunt dat deze direct worden vastgesteld. Dit betekent
dat de subsidieontvanger na het uitvoeren van de activiteiten geen extra aanvraag meer hoeft
in te dienen om de subsidie vast te stellen. Dit is niet alleen prettig voor de

subsiclieontvalgcr, rnaar bctekcnt uuk cett vcrutiudet'iug van de administratieve lasten.

wotdt.

Bij subsidies tussen € 5.000 en € 50.000 is de subsidieontvanger wel verylicht om binnen l3
weken nadat de actrvrterten zr3n verricht een aanvraag tot vaststelling in te dienen. Het
college stelt de subsidie definitiefvast op basis van het inhoudelijk verslag en eventuele
andere stukken.

Voorsubsidiesvanaf€50.000gcldtookdcvcrplichtingdatdcsubsidicontvangcrbinncn l3
weken nadat de activiteiten zijn verricht een aanvr¿Ì¿ìg tot vaststelling indient. Aangezien de

omvang van de subsidie hoger is, worden in dat geval meei'bewijsstukken gevraagd. Sub c
biedt het college de mogelijkheid om af te wijken van de voorgescfueven bewijsstukken.

Artikel l3 Tender

In tlcze verordening woltlt ecn nieuwc aanvraagtnugclijkheid gclifroduceertl: de tender'. Dit
is een plocedure waarin subsidieaanvlagen niet wolden beoordeeld volgens het plincipe 'wie
het eersl komf, win het eersf maalt'. Bij de tender wordt doot' midclel van een onderlinge
vergelijking van de aanvlagen een keuze gemaakt. Het college publiceert vooraf het thema en

dc beleidsdoclstcllingcn waarryoor dc tcndcr gcldt. Hicrbij wordcn ook dc

beoordelingscriteria en wegingsfactoren om vool'subsidie in aanmerking te komen vermeld.
Organisaties dienen voor een bepaalde datum een subsidieaanvraag in. Het college
beoordeelt alle aanvragen en maakt een rangschikking. De aanvlagen die het beste bij het
doeI van de regeling aansluiten komen voor subsidieverstrekking in aanmerking, totdat het

beschikbare bedrag is uitgeput.

Hoofdstuk 3 Structurele subsidies

Àrtikei i4 Toepassing

Dit hoof'dstuk is van toepassing:

a. op de aanvraag en velstrekking van structurele subsidies aan rechtspersonen, indien en
vool'zover daarvan in een subsidieregeling niet wordt afgeweken;

b. op de aanvraag en velstrekking van subsidies als bedoeld in artikel 4:23 lid 3 sub c Awb.

Het college kan in bijzondere gevallen van lid I sub b añvijken.

Dit arlikel regelt dat de bepalingen in hoofdstuk 3 alleen betrekking hebben op de structulele
subsidies. Daarnaast bepaalt het artikel dat alle aanvragen voor een structurele subsidie
volgens de bepalingen in hoofdstuk 3 worden behandeld, tenzij daarvan in een

subsidieregeling uitdrukkelijk is afgeweken.

Verdel bepaalt lid I ondcr b clat clat hoofclstuk 3 onvçrkorl van tospassing is voor cle

subsidies die als een specifieke begrotingspost in de begroting zijn opgenomen. Het tweede
lid biedt het college de mogelijkheid om hiervan in bijzondere gevallen af te wijken.

Artikel l5 Aanvraag en verlening

Lid I regelt wanneer de aanvraag uiterlijk moet zijn ingediend.

I.

2.



In lid 2 tot en met 5 wordt geregeld welke gegevens bij de aanvraag moeten worden
ingediend. Het college kan bepalen dat er ook nog andere gegevens moeten worden
overgelegd. Het uitgangspunt is dat alleen gegevens worden opgevraagd die ook
daadwerkelijk voor de beoordeling van de subsidie noodzakelijk zijn.

In de Awb staan geen strikte beslistermijnen op een subsidieaanvraag.ln de regel wordt een
termijn van 8 tot l3 weken redelijk geacht, na ontvangst van een volledige aanvraag. In lid 6
is bepaald dat de beslissing uiterlijk voor aanvang van het boekjaal bekend wordt gemaakt.

Artikel l6 Verplichtingen

De verplichtingen van de ontvanger van een structurele subsidie zijn opgenomen in artikel
16.

Lid l,4 en 5 hebben betrekking de wijze van administreren, de bewaartermijn, het
verstrekken van inlichtingen en het verlenen van inzage.

In lid 2 is de meldingsplicht opgenomen, zoals toegelicht bij artikel I I

Lid 3 vloeit voort uit afükel 4:71líd I Awb. Het betreft de velplichting om aan het
bestuursorgaan toestemming te vragen voor het uitvoeren van bepaalde handelingen. Hierbij
moet onder meer gedacht worden aan het wijzigen van de statuten, het oprichten dan wel
deelnemen aan een rechtspersoon ofhet ontbinden van de rechtspersoon. In de Awb is een
limitatieve opsomming van deze handelingen opgenomen.

Naast de genoemde velplichtingen kan het college besluiten om aanvullende verplichtingen
op te leggen. Dit is geregeld in lid 6.

Artikel l7 Vaststelling

Bij subsidies tot € 5.000 pel kalenderjaar is het uitgangspunt dat deze direct worden
vastgesteld. Dit betekent dat de subsidieonfvanger na het uitvoel'en van de activiteiten geen
extra aanvraag meer hoeft in te dienen om de subsidie vast te stellen. Dit is niet alleen prettig
voor de subsidieonfuanger, maar betekent ook een vermindering van de administratieve
lasten.

De meldingsplicht van artikel l6 lid 2 borgt dat de subsidie niet ten onrechte of te hoog
verstrekt wordt.

Bij subsidies tussen € 5.000 en € 50.000 per kalenderjaar is de subsidieontvanger wel
verylicht om binnen l3 weken nadat de activiteiten zijn vetricht een aanvraag tot vaststelling
in te dienen. Het college stelt de subsidie definitiefvast op basis van het inhoudelijk verslag
en eventuele andere stukken.

Voor subsidies vanaf€ 50.000 per kalenderjaar geldt ook de velplichting dat de
subsidieontvanger binnen l3 weken nadat de activiteiten zijn verricht een aanvraag tot
vaststelling indient. Aangezien de omvang van de subsidie hoger is, worden in dat geval
meer bewUsstukken gevlaagd. Sub c biedt het college de mogelijkheid om af te wijken van
de vootgeschreven bewij sstukken.



Artikel I I Egalisatiereserve en bestemmingsreserve

Artikel l8 bepaalt dat het college tenaanzien van structulele subsidies in een

subsidieregeling bepalingen op mag nemen met betrekking tot een egalisatiereserve en een

bestemmingsreserve. Het egalisatierese rve is verankerd in artikel 4:72 Awb. Hiermee wordt
een financiële buffer bedoeld, waarmee tekorten in het enejaar kunnen wortlen opgevang€n
met overschotten in het andere jaar. Het college kan bijvoorbeeld besluiten ie regelen dat er
grenzen aan een egalisatiereserve worden gesteld. En dat het meerdere wordt verrekend met

wäär dit ook nodig is

Indien het college nadere regels vaststeh over de egalisatiereserue, zal dit gepaard gaan met
regels over het mogen vormen van een bestemmingsreserve. Op basis hiervan kunnen met
professionele instellingen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over noodzakelijke
onderhoudsinvesteringen.

Hoofdstuk 4 Overige bepalingen

Artikel l9 Voorschotten

Vooruitlopend op de suhsidievaststelling, kan het college hij de subsidieverlening besluiten
een of meerdere voorschotten te verlenen. Dit is alleen mogelijk indien redelijkerwijs kan
worden aangenomen dat de gesubsidieelde activiteiten zullen worden uitgevoerd en er een
verplichting tot betaling zal worden vastgesteld.

Artikel 20 Verrekening

Artikel 4:93 Awb biedt de mogelijkheid om een geldschuld te veruekenen met een bestaande

vordering mits in de bevoegdheid daartoe bij wettelijk voorsckift is voorzien.

Artikel 21 beoogt aan dit vereiste te voldoen. In artikel 4:57 lid 3 Awb is al geregeld dat
geldschulden kunnen worden verrekend met subsidies die aan dezelfde subsidieontvanger
voor dezelfde activiteiten voor een ander tijdvak zijn verstrekt. Als over hetjaar X subsidie
wordt teruggevorderd, kan dit dus bijvoorbeeld worden verrekend met de subsidie voor
dezelf'de activiteiten ovel het jaar X+l. In de ASV 2017 wot'dt nu de mogelijkheid geboden
om subsidies die worden teruggevorderd ook te verrekenen met opeisbare vorderingen van de

subsidieontvanger. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vorderingen die uit subsidies voor andere

activiteiten voorlvloeien, huur vool' een gebouw, of vorderingen op grond van de Wet
dwangsom.

Artikel 21 Wijzigen en intrekken subsidie

Deze bepalingen hangen samen met dezelfde situaties als bedoeld in de weigeringsgronden
van artikel 8 lid 2 sub i g en h. Dit arlikel biedt het college de mogelijkheid om niet alleen
vooraf, maar ook nog op een latel moment adequaat in te kunnen glijpen.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 22 Hardheidsclausule

In dit artikel is de hardheidsclausule opgenomen. Hierin is bepaald dat het college gebonden

is aan deze verordening en daaruan in principe niet kan afivijken.



Het college kan alleen afr,vijken indien er sprake is van:

bijzondere omstaridigheden; en

onredelijke gevolgen; en

gevolgen die onevenredigzijnin relatie met de doelen, die door deze verordening worden
gediend.

De toepassing van de hardheidsclausule dient beperkt te blijven tot zeer bijzondere gevallen.
De toepassing en motivering daarvan dient duidelijk uit de betreffende subsidiebeschikking
en het onderliggend subsidiedossier te blijken.

Artikel 23 Inwerkingtred¡ng en intrekking

Dit artikel behoeft geen verdel'e toelichting.

Artikel 24 Overgangsbepaling

Bij het vaststellen van een nieuwe verordening, is het van belang om vast te stellen welke
regels wanneer van toepassing zijn.Dit komt de rechtszekerheid ten goede. Dit artikel
voorziet hierin.

Wanneer een subsidieaanvraag vóór' I januari 2017 wordt ingediend, wordt de aanvraag
behandeld volgens de Algemene subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013, de
subsidieverordening Professionele instellingen gemeente Weert 2015 en de regels die hierop
berusten. Dit is echter alleen het geval, indien alle activiteiten waarvoor subsidie wordt
aangevraagd in20l6 plaatsvinden. Voor alle activiteiten die in 2017 en verder plaatsvinden,
geldt de Algemene subsidieverol'dening Weert 2017 . Dit geldt ook voor alle aanvragen om
subsidie die vanaf I januari 2017 zijn ingediend.

De ASV 2017 treedt echter pas op I januari 2017 in werking. Vanafdie datum mogen pas

besluiten worden genomen op grond van deze verordening. Gelet op de aanvraagtermijnen,
zou dit in de praktijk tot een onwerkbare situatie kunnen leiden. Vandaar dat in lid 4 is
geregeld dat de beslistermijn voor díe gevallen eenmalig wordt verlengd.

Artikel 25 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen verdere toelichting.


