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Overschrijding u iterste indieni ngsterm ijn jaarl ijkse subsid ies 20 19

Voorstel
1. De hardheidsclausule artikel 22 van de Algemene Subsidieverordening Weert 2Ot7 toe

te passen en aanvragen voor een jaarlijkse subsidie 2019 van de in de inleiding
vermelde organisaties ontvankelijk te verklaren.

2. De jaarlijkse subsidies 2019 te verlenen (V) of direct vast te stellen (D) volgens de
bijgevoegde conceptbeschikkingen.

Inleiding
Organisaties die in aanmerking wensen te komen voor de jaarlijkse subsidie 2019 hadden
tot uiterlijk 15 september 2018 de gelegenheid om hiervoor een schriftelijke aanvraag in te
dienen (artikel 15 lid 1 van de Algemene Subsidieverordening Weert 2017).
In totaal is van vijftien (15) organisaties een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie
ontvangen ná 15 september 2018. Het gaat om de volgende organisaties/verenigingen:

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeui I lehouder

OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn

Paul Beelen (namens cluster Subsidies & Ondersteuning)
(0495-57s584)

drs. G.J.W. (Geert) Gabriëls

B&W-voorstel:
DJ-593684

Zaaknummer:
593658

Publicatie:
baar

Organisatie/VereniginE Subsidiebedrao
Handbalvereniqinq Rapiditas (D) € 3.450.00
Ponv Club Weert lD) € 324,sO
Rijvereniging Equinus Stramproy (D) € t.466,98
Sportvereniqinq Altweerterheide (D) € 540.00
Harmonie St, loseph Weert-Zuid (V) € 13.150,00
Schutterij St. Catharina (D) € 2.69L,s0
Manoeuvre (D) € 2.482.OO
The Streetsinqers lV) € 3.497,OO
Stichting Dorpsraad Stramproy (V) € 9.07L.40
Stichtinq Dorpsraad StramÞrov (4+5 mei vierino) lD) € 500.00
Stichtinq Wiikraad De Biest lV) € 5.929,68
Stichting Sociaal-Kultureel Werk Boshoven (V) € 12.500.00
Stichtinq Kivabola (D) € 2.325.OO
Nationale Verenioinq De Zonnebloem lZonnebloem Weert) lD) € 500,00
Organisatie Jeuqdpreensetreffe (D) € 900.00

TOTAAL € 59.328.46
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Reden verzoek B&W-besluit: Beslissing in mandaat niet mogeliik
Uw college is bevoegd besluiten te nemen ten aanzien van subsidieaanvragen die te laat
zijn ingediend. De vigerende mandaten- en ondermandatenregeling voorzien hiervoor niet
in (onder)mandaatverlening.

Beoogd effect/doel
Binnen het brede terrein van welzijn worden beleidsdoelstellingen op het gebied van onder
andere cultuur, sport en welzijn nagestreefd. Om organisaties de gelegenheid te bieden
uitvoering te kunnen geven aan activiteiten, die bijdragen aan het bereiken van deze
beleidsdoelstellingen, verstrekt de gemeente jaarlijkse subsidies.

Argumenten
1. Hardheidsclausule biedt ruimte tot afwijken uiterste indieningstermiin.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is een subsidieaanvraag die buiten de
gestelde uiterste termijn is ingediend niet-ontvankelijk. De organisaties zijn conform de
Awb in de gelegenheid gestelcl cle reden van cle te late incliening aan te 0even. Artikel T?

van dc Algcmene Subsidieverordening Weert 2017 bevat een hardheidsclausule. Wanneer
er sprake is van een'verschoonbare reden'kan de aanvraag alsnog ontvankelijk worden
verklaard en in behandeling worden genomen.

De organisaties geven diverse redenen op voor hette laat indienen van de aanvraag.
Het gaat dan om redenen als: "aan de aandacht ontsnapt", "vakantie van bestuurders
waardoor tijdige ondertekening niet mogelijk was". Een te late indiening is ook te wijten
aan wisseling van bestuursleden en het niet goed verlopen van de overdracht; ziekte van
bestuursleden; het niet tijdig doorsturen van het aanvraagformulier naar het verant-
woordelijke bestuurslid en het niet ontvangen aanvraagformulier 2019. Dit laatste vanwege
incorrecte (adres)gegevens bij het KVK.

Er is echter sprake van een spanningsveld tussen enerzijds de Awb, die het strikt hanteren
van de termijnen vereist, en anderzijds het karakter van de aanvrager. Het gaat immers
om vrijwilligersorganisaties. Het besturen van verenigingen vergt steeds meer van de vrij-
willigers, die deze taken vaak combineren met hun werk. Het niet-ontvankelijk verklaren
van de aanvragen legt een grotere druk op de bestuurders. Het leidt voor deze organisaties
tot (grote) financiële nadelen. De hardheidsclausule biedt ruimte om af te wijken van de
uiterste termijn "voor zover toepassing, gelet op het belang van de aanvrager of subsidie-
ontvanger, leidt tot onbillijkheid van overwegende aard." Dit is aan de orde, waardoor de
aanvragen ontvankel ijk zijn.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Financiële gevolgen:
Alle subsidies passen binnen de budgetten die hiervoor in de begroting 2019 beschikbaar
zijn gesteld.

Personele oevolgen
Niet van toepassing

Juridische gevolgen:
Door toepassing van de hardheidsclausule worden de subsidies procedureel op de juiste
wijze verleend/vastgesteld.

Duurzaamheid
Niet van toepassing
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Uitvoering/evaluatie
Op basis van inhoudelijke en/of financiêle verslaglegging kunnen wij beoordelen of de
activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt zijn verricht en dat er is voldaan aan de
subsidie verbonden verplichtingen, voorwaarden en eisen.

Comm un icat¡e/ part¡cipatie
De organisaties/verenigingen worden geïnformeerd over uw besluit door de bijgevoegde
conceptbesch i kki n gen.

Overleg gevoerd met
Intern:
¡ P. Vos, beleidsadviseur Financiën
¡ R. Deneer, beleidsadviseur OCSW
r M. Janssen, beleidsadviseur OCSW
¡ R. Klaessen, beleidsadviseur OCSW
r C. van der Kraan, beleidsadviseur OCSW
¡ J. Ploumen, beleidsadviseur OCSW
o W. Truyen, beleidsadviseur OCSW

Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen:
Conceptbeschikkingen voor de vijft ien genoemde organisaties/verenigingen.
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