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Geachte mevrouw Hanssen-Beelen,
U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente Weert. Hiermee vraagt u ons de
subsidie 2017 vast te stellen voor de huisvesting van maatschappelijke gebruikers in zaal
Bee-j Bertje. In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidievaststelling
We hebben de subsidie voor het jaar 2OL7 vastgesteld op een bedrag van € tI.278,59. De
vaststelling is € 2.087,50 lager dan de maximale subsidie die aanvankelijk voor het jaar
2OI7 aan uw dorpsraad is verleend. Hieronder lichten wij toe waarom de subsidie lager is
vastgesteld.

Grondslag lagere subsidie 2017
De subsidie 2017 wordt lagervastgesteld omdat niet is voldaan aan een aan de subsidie
verbonden verplichting welke essentieel is voor het realiseren van de met de subsidie
beoogde doelstelling; te weten het waarborgen van een maatschappelfik tarief voor
maatschappelijke gebruikers. De wettelijke grondslag ligt vast in de Algemene wet
bestuursrecht, aftikel 4:46, tweede lid.

Motivering lagere subsidie 2017
Onze motivering voor de lagere subsidievaststelling 2OL7 is de volgende:

In 2OO7 is er een convenant gesloten tussen uw dorpsraad, de exploitant van zaal
Bee-j Bertje, de maatschappelijke gebruikers en de gemeente. Een van de gemaakte
afspraken in dit convenant is dat maatschappelijke gebruikers de zaal Bee-j Bertje
kunnen huren tegen een huuftarief van € 30,- per dagdeel bij alleengebruik en € 15,per dagdeel bij gedeeld gebruik. Een van de voorwaarden waaronder aan uw
dorpsraad subsidie is verleend, is dat u toeziet op nakoming van de afspraken door de
exploitant. Bij het verzoek tot subsidievaststelling 2017 heeft uw dorpsraad
aangegeven dat de exploitant de huurtarieven voor maatschappelijke gebruikers
zonder overleg heeft verhoogd naar € 40,- per dagdeel bij alleengebruik en € 20,- per
dagdeel bij gedeeld gebruik. De exploitant heeft zich dus niet aan de afspraken
gehouden die in het convenant zijn vastgelegd.
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In het convenant is ook geregeld dat de gemeentelijke subsidie jaarlijks wordt
geïndexeerd op grond van de consumentenprijsindex (CPI). Bij de heziening van het
subsidiebeleid dat vanaf 2OL7 is ingegaan, heeft de gemeenteraad besloten tot een
bezuiniging op de subsidie voor de huisvesting van maatschappelijke gebruikers in
zaal Bee-j Beftje. Ook is besloten dat de subsidie niet meer geindexeerd wordt.
Feitelijk wijkt de gemeente hiermee ook af van de afspraken die in het convenant zijn
vastgelegd.
De exploitant heeft aangegeven dat de huurverhoging een reactie is op de
subsidieverlaging. Tot op zekere hoogte kunnen wij dit volgen. Echter, door de
huurverhoging pas nu, na afloop van het suÞsidietijdvak kenbaar te maken, worden
wij voor een voldongen feit gesteld en is ons de mogelijkheid ontnomen om eerder tot
een acceptabele oplossing te komen. Aangezien wij nu pas kunnen constateren dat de
doorgevoerde huurverhoging naar onze mening niet in verhouding staat tot de
subsidieverlaging zijn gevolgen voor de subsidievaststelling 2017 niet te voorkomen.
Met het feit dat de huuruerhoging een reactie is op de subsidieverlaging hebben wij bij
de herberekening van de subsidie wel rekening gehouden. Hieronder wordt de
herbereken ing uitgebreid toegelicht.

Herbereken ing subsidle 2OL7
Omdat de tariefverhoging van de exploitant samenhangt met de gemeentelijke bezuiniging
op de subsidie, hebben wij de volgende maatwerkoplossing voor de herberekening van het
recht op subsidie 2017 toegepast:

ln 2007, toen het convenant werd gesloten was de basissubsidie € 12.800,-. Volgens
de afspraken in het convenant is deze jaarlijks geindexeerd op basis van de CPI.
Uitgaande van deze systematiek zou de subsidie € L4.938,45 moeten bedragen in
20L7. Dit is een stijgingvan L6,7o/o. Het huuftarief dat de exploitant aan de
maatschappelijke gebruikers vraagt (€ 30,- of € 15,- per dagdeel) is nooit
geïndexeerd. Een tariefverhoging heeft sinds 2007 dus uitsluitend plaatsgevonden
door middel van indexering van de subsidie. Maatschappelijke gebruikers hebben
hiervan niets gemerkt.
De subsidie is met ingang van het subsidiejaar 20L7 als bezuinigingsmaatregel
verlaagd naar een vast bedrag van € 12.500,- perjaar, waarbij voor hetjaar 2017 een
eenmalig afbouwbedrag van € 866,09 extra is verleend. De bezuiniging heeft er
feitelijk toe geleid dat alle indexeringen ongedaan zijn gemaakt en de subsidie
terugvalt naar het niveau 2007. Om weerop het niveau 2OI7 te komen is het reëel
dat de exploitant zijn tarieven verhoogt. Een reële verhoging zou in dat geval L6,7o/o
zijn, zijnde cle tc¡tale CPI over de periode 2OO7-20L7. Het huurtarief 20L7 zou in dat
geval€ 35,- per dagdeel bij alleengebruik en € 17,50 per dagdeel bij gedeeld gebruik
moeten zijn. Daarnaast is het reëel dat de exploitant de tarieven vanaf 2018 jaarlijks
gaat indexeren. De gemeentelijke subsidie wordt immers niet meer geïndexeerd. Een
reële grondslag voor de jaarlijkse indexering is in dat geval de CPL

De huurverhoging die de exploitant vanaf 2017 werkelijk heeft doorgevoerd is geen
L6,7o/o (wat op grond van bovenstaande redenering redelijk zou zijn geweest), maar
33,4o/o. Wij achten het redelijk en billijk om het teveel geïndexeerde (L6,7o/o) in
mindering te brengen op de subsidie2OLT. Het eenmalige afbouwbedrag buiten
beschouwing latende, bedraagt de korting C2.087,5O (L6,7o/o) op de verleende
subsidie van € 12.500,00. De subsidie 2017 wordt daarmee vastgesteld op
C 1L.278,59 (= € 12.500,00 -/- korting à € 2.087,50 +/+ eenmalige afbouw à
€ 866,09).

Verrekening teveel ontvangen subsidie
Het maximaal verleende subsidiebedrag ter hoogte van € 13.366,09 heeft u volledig als
subsidievoorschot ontvangen. Omdat de subsidie € 2.087,50 lager wordt vastgesteld,
moet er een terugbetaling / verrekening plaatsvinden. Wij hebben met u afgesproken dat
de teveel betaalde subsidie in mindering wordt gebracht op de subsidieverlening voor het
jaar 2018.

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 Roel Deneer van de afdeling
Onderwijs, Cultuur, Spoft en Welzijn. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0495) 575 454
en per e-mail op R.Deneer@weert.nl.
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