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Subsidie 2019 Stichting RICK (Beiaardcomité)

Voorstel
De subsidie aan Stichting RICK ten behoeve van Beiaardcomité St. Martinus Weert voor
het subsidiejaar 2019 direct vast te stellen op € 6.000,- volgens bijgevoegde concept-
beschikking.

Inleiding
Op 23 november 2016 heeft de gemeenteraad de Algemene Subsidieverordening Weert
2017 en de nota Herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2017 vastgesteld.
In de nota is vastgelegd welke organisaties in aanmerking komen voor subsidie. Enerzijds
gaat het om subsidies aan een brede doelgroep (zoals culturele verenigingen, sport-
verenigingen, ouderenverenigingen en scoutinggroepen). Hiervoor heeft uw college
subsidie-regelingen vastgesteld, waarvan de uitvoering plaatsvindt op basis van ambtelijk
mandaat.

Anderzijds is er sprake van /ossfaande subsidieontvangers. Deze subsidies zijn niet
opgenomen in de vastgestelde subsidieregelingen, maar staan met naam en het maximaal
te verlenen subsidiebedrag vermeld in de nota 'Herziening subsidiestelsel vrijwilligers-
organisaties 2OL7'. Voor een deel van deze subsidieontvangers is deze keuze gemaakt,
omdat het niet mogelijk dan wel gewenst is specifieke eisen, verplichtingen en subsidie-
grondslagen (hoogte en wijze van berekening van de subsidie) structureel vast te leggen.
Dit omdat er sprake is van beleidskeuzes. Uitvoering van deze subsidies dient plaats te
vinden door uw college; er geldt geen ambtelijk mandaat. Een van de subsidieontvangers
waarbij dit van toepassing is, is Stichting RICK. Deze stichting heeft op 74 september
2018 een subsidieaanvraag voor het Beiaardcomité St. Martinus Weert voor het jaar 2019
ingediend. Alle relevante stukken zijn voor uw informatie bijgevoegd.

Beoogd effect/doel
Een rechtmatige verlening van de subsidie voor het jaar 20L9, binnen de door de
gemeenteraad vastgestelde beleidskaders.
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Argumenten
De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de nota'Herziening subsidiestelsel vrii-
wittigersorganisaties 2077'bestoten dat de subsidieverstrekking aan het beiaardcomité
ongewijzigd behouden bl ijft.
Het beiaardcomité ontvangt de subsidie voor de bekostiging van het onderhoud aan de

technische besturing van de beiaard.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De subsidie van € 6.000,- kan ten laste worden gebracht van het grootboeknummer,
54L2OOO, cultuur overig; kostencategorie 6425097, subsidie Beiaardcomité. Na de directe
vaststelling 2019 aan Stichting RICK, resteert er geen bedrag meer in dit budget.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.

Comm unicatie/partici patie
Het bestuur van Stichting RICK wordt door middel van bijgevoegde conceptbeschikking op
de hoogte gebracht van uw besluit.

Overleg gevoerd met
Intern:
r P. Vos, beleidsadviseur Financiën
¡ W. Truyen, beleidsadviseur OCSW

Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen:
. Subsidieaanvraag met bijbehorende stukken
¡ Conceptbeschikking directe subsidievaststelling 2019
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