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Subsidie Weerterplandprijs 2018

Voorstel

In te stemmen met het verstrekken van een subsidie ad € 5.000,- aan de Stichting
Weerterland prijs.

Inleiding
Op woensdag 7 november 2018 wordt de Weerterlandprijs voor de derde keer uitgereikt.
De prijs bestaat uit een ondernemersprijs, een productprijs en een verbindingsprijs. De
eerste editie dateert uit 2014 en werd gewonnen door geitenmelkerij Van Summeren uit
Stramproy; ín 2016 won Moonen Packaging de ondernemersprijs.

Om voor de prijs in aanmerking te komen dienen ondernemers in Weert of Nederweert
gevestigd te zijn, zich te onderscheiden in hun branche en een duidelijke toekomstvisie te
hebben. Uit alle genomineerde ondernemers kiest een selectiecommissie drie finalisten. De
onafhankelijke jury, een drietal 'deskundigen op afstand', wijst een van deze finalisten aan
als winnaar van de ondernemersprijs.

Beoogd effect/doel
Het stimuleren en verbinden van het lokale ondernemerschap en promotie van de regio

Argumenten
1.1 Promotie van ondernemers en regio
Het Weerterland kent tal van succesvolle en inspirerende ondernemers. De
Weerterlandprijs biedt een podium om deze ondernemers en onze regio in de
schijnwerpers te zetten en te verbinden.

1.2 Subsidiëring heeft ook in het verleden plaatsgevonden
Ook in de vorige twee edities heeft de gemeente Weeft de prijs ondersteund met
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€ 5.000,-

Kanttekeningen en risico's
De uitreiking valt samen met de begrotingsbehandeling. I.v.m. de nieuwe vergaderdata
van de gemeenteraad heeft er geen afstemming kunnen plaatsvinden.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De subsidie ad € 5.000,- wordt betaald uit het budget economische structuurversterking,
dat daartoe voldoende ruimte biedt.

Uitvoering/evaluatie
N.v.t.

Com mu nicatie/ participatie
N.v.t.

Overleg gevoerd met

Intern:

. Hugo Zontrop (R&E), Edward Salman (Financiën)

Extern:

. Wim Zusterzeel (organisatieWeerterlandprijs)

Bijlagen:

. Subsidieverzoek Stichting Weerterlandprijs inclusief begroting

. Conceptsubsidiebeschikking
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