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Openbaa r su bsid iereg ister

Voorstel

De gemeenteraad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de
realisatie van een openbaar subsidieregister.

Inleiding

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 23 november 2016 een motie aangenomen
over een openbaar subsidieregister (zie bijlage 1). In deze motie is uw college verzocht
om de (verstrekte) subsidies die betrekking hebben op het jaar 2OI7 op te nemen in een
openbaar subsidieregister en op de gemeentelijke website te publiceren. Dit openbaar
subsid ieregister d ient jaarl ijks geactua liseerd te worden.

Beoogd effect/doel

De raad informeren over het voldoen aan de motie in de maand maart van 2018

Argumenten

Met een openbaar subsidieregister wordt inzicht gegeven in de verstrekte subsidies.
Het overzicht van (verstrekte) subsidies over 2017 wordt op dit moment opgemaakt. Het
resultaat in de vorm van een openbaar subsidieregister 2017, wordt in de maand maart
van dit jaar op de gemeentelijke website opgenomen. Dit openbaar subsidieregister bevat
de verstrekte subsidies over de gehele gemeentelijke organisatie. Uitgangspunt is om het
register jaarlijks minimaal één keer te actualiseren en te publiceren.
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Kanttekeningen en risico's

Nret van toepass¡ng.

Financiële, personele en juridische gevolgen

In de motie is opgenomen dat het subsidieregister jaarlijks bijgehouden dient te worden.

Eénmaal per jaar actualiseren betekent een inzet van 30 uren per jaar. Vooralsnog is het
uitgangspunt dat dit binnen de bestaande formatie opgevangen kan worden.

Uitvoering/evaluatie

PLllrllcatie van het openbaar subsidieregister vindt plaats in de maand maart van dit jaar

Het register wordt jaarlijks minimaal één keer per jaar geactualiseerd.

Commun ica tie/ particiPatie

De gemeenteraad wordt geTnformeerd middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Overleg gevoerd met

Intern

Marianne van de Ven, senior beleidsadviseur OCSW

Peter Verheijen, beleidsmedewerker OCSW

Twan Joosten, medewerker beleidsuitvoering OCSW

Patricia Vos, beleidsadviseur Financiën

De volgende personen hebben input geleverd voor de vulling van het subsidieregister:
-Afdeling Ruimtelijk Beleid: Werner Mertens en Lizette Koopmans;
-Afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving: Saida Chalh;
-Afdeling Werk, Inkomen en Zorgverlening: Maartje Lambers;
-Afdeling Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn: Wim Truyen, Cathy Timmermans, Cisca

van der Kraan, Marjo Janssen, Roel Deneer, Saskia Doek, Riek Klaessen, Silvie Brouwers,

Gerard Lenders, Mieke Kuijpers, Madelon van Hoef, Danièlle Stals, Susanne Köster en Jan

Ploumen.
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Geachte raadsleden,

In de vergadering van 23 november 2016 heeft uw raad een motie aangenomen over een openbaar
subsidieregister. U wenst geïnformeerd te worden over de termijn waarbinnen het openbaar
subsidieregister kan worden gerealiseerd. Hieronder leest u hier meer over.

Open baar su bsidieregister
In de motie over het openbaar subsidieregister heeft u ons college verzocht om de (verstrekte)
subsidies, die betrekking hebben op het jaar2OL7, op te nemen in een openbaarsubsidieregisteren
dit op de gemeentelijke website te publiceren.
Het overzicht van over de gehele gemeentelijke organisatie (verstrekte) subsidies over 2017 wordt op
dit moment opgemaakt en zal in de vorm van een openbaar subsidieregister in maart van dit jaar op
de gemeentelijke website worden opgenomen. Voor de toekomst zal dit register jaarlijks minimaal één
keer worden geactualiseerd en gepubliceerd.

Met vri ijke groet,
burg en wethouders,

rinkman A.A.M.M
ntesec reta ris burge

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950,6000 AZ Weert

Telefoon: L4 0495 of (0a95) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Websi te : www.weert.nl - Twitter : www.twi tter.com/gemeenteweert



D66 @pväA

MOTIE

SP.

a

\Ä.EERT

Onderwerp: Openbaar subsidieregister

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 23 november 2016,

Overwegende dat:

o De gemeente Weert jaarlijks voor miljoenen Euro's aan subsidies verstrekt;
r Het niet eenvoudig is voor de inwoners van Weert om goed inzicht te kr'rjgen in alle door de

gemeente Weert verstrekte subsid ies;

o Publicatie van verstrekte subsidies de doelen van transparantie en toetsbaarheid van het
bestuur bevordert;

o Diverse gemeenten jaarlijks een overzicht van verstrekte subsidies op hun website
publiceren.

Verzoekt het College:

o Om (verstrekte) subsidies die betrekking hebben op2OL7 op te nemen in een openbaar
subsidieregister en op de gemeentelijke website te publiceren. De volgende gegevens op te
nemen in het openbaar subsidieregister:

o Taakveld/programma
o Subsidieontvanger
o Doel/activiteit
o Subsidiebedrag;

o Dit openbaar subsidieregister jaarlijks te actualiseren;
o De gemeenteraad zo spoedig mogelijk te informeren over de termijn waarbinnen het

openbaar subsidieregister kan worden gerealiseerd.

en gaat over tot de orde van de dag,

Fractie WD,
W. van Eijk

Fractie Weert Lokaal,

C. Jacobs

Fractie D66,

J. Vossen

Fractie SP,

K. Duíjsters

Fractie DUS Weert,
C. Beenders-Van Dooren

Fractie PvdA,

M. Zaâboul


