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Geachte mevrouw Hanssen-Beelen,

U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente Weeft. Hiermee vraagt u ons de
subsidie 2018 te verlenen voor de huisvesting van maatschappelijke gebruikers in zaal
Bee-j Bertje. In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie

Wij verlenen u voor het jaar 2018 een subsidie van voorlopig maximaal € 12.500,-. De
grondslag is een door de raad vastgestelde begrotingspost op basis van de nota
'Herziening Subsidiestelsel Vrijwilligersorganisaties 2017'. Voor de berekening van de
subsidie verwijzen wij u naar de bijlage welke onderdeel uitmaakt van deze beschikking.
De procedureregels liggen vast in de Algemene Subsidie Verordening (ASV) 2017.

Verplichtingen

Soecifieke verol ichtinoen
Er is een aantal specifieke verplichtingen waaraan u als subsidieontvanger moet voldoen
Deze verplichtingen wijken op onderdelen af van de afspraken die zijn vastgelegd in het
convenant dat in 2008 tussen uw organisatie, de exploitant van zaal Bee-j Bertje,
maatschappelijke gebruikers en de gemeente is gesloten. Omdat de inhoud van het
convenant niet meer actueel is, zal deze herzien moeten worden. Gelet op de met de
subsidie beoogde doelstelling, namelijk het waarborgen van maatschappelijke tarieven
voor maatschappelijke gebruikers, zijn op de subsidieverlening onderstaande
verplichtingen van toepassing.

1. Zaal Bee-j Bertje moet jaarlijks minimaal 275 dagdelen worden gebruikt door
maatschappelijke gebru ikers.

2. U stelt jaarlijks in overleg met de exploitant van zaal Bee-j Bertje en de
maatschappelijke gebruikers een kalender samen voor het gebruik van de
accommodatie.

3. U betaalt de volledige subsidie die u van ons ontvangt uit aan de exploitant van zaal
Bee-j Bertje.

4. U ziet er op toe dat de exploitant van zaal Bee-j Bertje de zaal minimaal beschikbaar
houdt voor maatschappelijke gebruikers:

a. gedurende 3 dagen per week (maandag, dinsdag, donderdag);
b. op de eerste vrijdag en zaterdag op of na 11 november (bonte avonden);
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c. op de derde zondag van september (vlooienmarkt).
5. U ziet er op toe dat de maatschappelijke gebruikers een zaalhuur (inclusief normale

schoonmaakkosten) betalen aan de exploitant van zaal Bee-j Bertje van:
a. € 35,49 per dagdeel bij alleen gebruik;
b. € 77,75 per dagdeel bij gecombineerd gebruik;

Deze huurprijzen zijn als volgt opgebouwd:
- De basishuurprijs 20L7, waarvan de totstandkoming uitgebreid staat

beschreven in de vaststellingsbeschikking 2017 met kenmerk 483244/500135;
- vermeerderd met de Consumentenprijsindex (CPI),'alle huishoudens' 2017

(1,4o/o).
6. Het is de exploitant toegestaan de huurprijs jaarlijks te indexeren met maximaal de

CPI'alle huishoudens'. Voor het berekenen van de nieuwe huurprijs wordt de CPI
(jaargemiddelde) van het voorliggende jaar gedeeld door de CPI (jaargemiddelde) van
het jaar daarvoor. De uitkomst hiervan wordt vervolgens vermenigvuldigd met het
actuele huurbedrag. Om het huurbedrag voor 2018 te berekenen is de CPI
jaargemiddelde2OLT (101,70) gedeeld door de CPI jaargemiddelde 2016 (100,32) en
vermenigvuldigd met het actuele tarief (€ 35,- en € 17,50).

7. Het is ons bekend dat de exploitant van zaal Bee-j Bertje op dit moment hogere
huurprijzen hanteert voor maatschappelijke gebruikers dan bij punt 5 zijn vermeld. U

dient met de exploitant in overleg te treden met als doel het verlagen van deze
huurprijzen tot het niveau zoals vermeld bij punt 5. Indien de exploitant hiertoe niet
bereid is, kan dit consequenties hebben voor de subsidie 2018 en de subsidierelatie in
zijn totaliteit. U dient ons direct na afronding van het overleg met de exploitant van
zaal Bee-j Beftje te informeren over de uitkomst hiervan. Dit is tevens het moment
waarop het convenant kan worden herzien.

Algemene verolichtinoen
Naast de hierboven genoemde specifieke subsidieverplichtingen, is er een aantal algemene
verplichtingen waaraan u als subsidieontvanger moet voldoen:
1. U verricht de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend.
2. U informeert het college zo spoedig mogelijk schriftelijk:

a. over besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de
activiteit(en) waaruoor subsidie is verleend, dan wel opheffing van de
organisatie.

b. over relevante wijzigingen in de financiële en/of organisatorische verhouding
met derden.

c. 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.

3. U doet onmiddellijk schriftelijk melding aan het college zodra aannemelijk is dat:
a. de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet of niet geheel zullen

worden verricht.
b. er niet of niet geheel zal worden voldaan aan de verplichtingen, welke

verbonden zijn aan de beschikking tot subsidieverlening.

Verantwoording / vaststelling

Voor uw subsidie vindt op grond van artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening
Weert 2017 achteraf een vaststelling plaats. U levert hiertoe uiterlijk l april 2019 de
aanvraag voor de vaststelling 2018 in.

Bij de aanvraag voor vaststelling moet u een gebruiksoverzicht van zaal Bee-j Bertje over
het jaar 2018 overleggen waaruit minimaal blijkt:
1. Welke maatschappelijke gebruikers in 2018 gebruik hebben gemaakt van zaal Bee-j

Bertje.



2. Hoeveel dagdelen deze gebruikers in 2018 gebruik hebben gemaakt van zaal Bee-j
Bertje. Bij minder dan 275 dagdelen zal het maximaal verleende subsidiebedrag met
het actuele huurbedrag per dagdeel worden verminderd.

3. Welke huurtarieven door de exploitant van zaal Bee-j Bertje aan de maatschappelijke
gebruikers in rekening zijn gebracht.

Betaling / verrekening

Over het subsidiejaar 2017 heeft u € 2.087,50 teveel subsidie ontvangen. Hierover hebben
wij u geinformeerd in de vaststellingsbeschikking 2017 met kenmerk 483244/500135. Wij
hebben met u afgesproken dat de teveel ontvangen subsidie over 2Ot7 wordt verrekend
met de subsidieverlening 2018. De subsidie die over het subsidiejaar 2018 voorlopig
daadwerkelijk wordt uitbetaald, bedraagt daardoor € 10.412,50. Uitbetaling geschiedt in
vier gelijke kwartaalvoorschotten van € 2.603,L2 die worden overgemaakt op uw IBAN
rekening NL78RABO0 176968555.

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 eloor 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, Sport en Welzijn. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0495) 575 454
en per e-mail op R.Deneer@weeft.nl.
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