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Voorstel
A:
De gemeenteraad voor te stellen:
1. Meerjarige subsidieverstrekkingen vanaf het subsidiejaar 2019 mogelijk te maken.
2. De verordening tot wijziging van de Algemene subsidieverordening Weert 2017,
conform bijgevoegd concept, vast te stellen.

B:
3. Een inspraakprocedure op maat vast te stellen, zoals hieronder is opgenomen

Inleiding
In de nota Herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2017, door de gemeenteraad
vastgesteld op 23 november 2016, is vermeld dat na vaststelling van het nieuwe
subsidiebeleid wordt gestaft met een gefaseerde invoering van meerjarige subsidies.
Het huidige subsidiestelsel is ingegaan op 1 januari 2017.ln de Algemene
subsidieverordening Weeft 2Ol7 en in de nadere regels, uitgewerkt in de diverse
subsidieregelingen, is de mogelijkheid van meerjarige subsidieverstrekkingen nog niet
opgenomen. Vooruitlopend op het daadwerkelijk invoeren van meerjarige subsidies is bij
de personele invulling van het cluster Subsidies en Ondersteuning van de afdeling
Onderwijs, Cultuur, Sport & Welzijn, hierop al wel geanticipeerd. De wens bestaat om
waar mogelijk fasegewijs het meerjarig subsidie verstrekken mogelijk te maken vanaf het
subsidiejaar 2019. Met dit voorstel wordt hiermee een start gemaakt.

Beoogd effect/doel
Het vereenvoudigen van het aanvragen van subsidies door vrijwilligersorganisaties door
administratieve lasten/het aantal handelingen in het subsidieproces terug te dringen.
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Argumenten
1.1 Meerjarig subsidie verstrekken leidt tot meer rechtszekerheid en vermindering van
admi n istratieve lasten.
Voor verdere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel.

2.1. De voorgestelde wijzigingen maken het meerjarig subsidie verstrekken door het
college van burgemeester en wethouders mogeliik.
Voor verdere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel.

3.1 Er is sprake van een specifieke doelgroep
Artikel 4,lid 2 van de Inspraakverordening van de gemeente Weert biedt de mogelijkheid
om inspraak "op maat" te verlenen. Van een brede doelgroep is nu geen sprake omdat
met meerjarige subsidies gestaft zal worden met een beperkt aantal subsidieregelingen.
Het betreft organisaties waarmee al een langere subsidierelatie bestaat met subsidiabele
activiteiten die jaarlijks nagenoeg gelijk blijven.

Op de volgende groepen subsidieontvangers zijn de plannen voor meerjarige
subsidieverstrekkingen vanaf 2019 van toepassing:
1. Beheerstichtingen volgens de Subsidieregeling Beheer Wijkaccommodaties Weeft

2017;
2. Wijk- en dorpsraden volgens de Subsidieregeling Wijk- en Dorpsraden Weert'2UL/;
3. Sportverenigingen volgens artikel 9 van de Subsidieregeling Sport Weert 2017.

Deze organisaties zullen betrokken worden bij de inspraak op maat.
Voorgesteld wordt om op de volgende wijze inspraak te verlenen:
In het najaar van 2018 organiseren van lnformatlebijeenkomsten of inloopsessies voor de

doelgroepen, waar de plannen met betrekking tot meerjarige subsidieverstrekkingen
worden gepresenteerd. De informatiebijeenkomst of inloopsessie betreft een aanvulling op
een begeleidende brief die begin juli 2018 is verzonden bij het aanvraagformulier voor de
subsidie 2019/meerjarig vanaf 2019. In deze begeleidende brief zijn de plannen voor
meerjarige subsidie op hoofdlijnen kenbaar gemaakt. Dit onder voorbehoud van
instemming door uw college en de gemeenteraad. De doelgroepen zijn in de gelegenheid
gesteld om in het aanvraagformulier te vermelden wat zij van deze plannen vinden.

Kanttekeningcn en risico's
Zie bijgevoegd raadsvoorstel.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Financieel
Door het meerjarig verstrekken van subsidie worden voor een langere periode financiële
verplichtingen aangegaan. Bij het opstellen van de begroting moet hiermee rekening
worden gehouden. Op de budgetten is, voor de periode waarvoor de verleningsbeschikking
wordt afgegeven, al aanspraak gemaakt.

Ju rid isch
Nadat de gemeenteraad de verordening tot wijziging van de Algemene
subsidieverordening Weert 2017 heeft vastgesteld, dient uw college de betreffende
subsidieregelingen aan te passen. Hiermee kan dan aanspraak worden gemaakt op
meerjarige subsidies. In dit najaarvolgt hiertoe een voorstel aan uw college. De uitkomst
van de inspraak op maat wordt hierbij betrokken.

Uitvoering/evaluatie
Na afloop van de meerjarige subsidieperioden vanaf 2019, vindt evaluatie plaats
De uitkomsten worden met uw college en de gemeenteraad gedeeld.
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Com mu nicatie/participatie
Zie bijgevoegd raadsvoorstel.

Overleg gevoerd met
Intern:
Roel Deneer, beleidsadviseur afdeling OCSW
Cisca van der Kraan, beleidsadviseur afdeling OCSW
Jan Ploumen, regisseur wijkgericht werken afdeling OCSW
Marie-Lou Rosbergen, juridisch beleidsadviseur
Patricia Vos, beleidsadviseur Financiën

Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen:
Concept raadsvoorstel
Concept verordening tot wijziging van de Algemene subsidieverordening Weert 2017
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