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Onderwerp
Evaluatie herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2017

Voorstel
1. In te stemmen met de voorstellen A tot en met G, zoals opgenomen in hoofdstuk

2 van het rapport'Evaluatie herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties
20L7',.

2. In te stemmen met het dekkingsvoorstel voor uitvoering van de voorstellen A tot
en met G zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van het rappoft'Evaluatie herziening
subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2017'.

3. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Inleiding

Nota Herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties
In november 20t6 heeft de gemeenteraad de nota 'Herziening subsidiestelsel
vrijwilligersorganisaties'en bijlagenota vastgesteld. In deze documenten is vastgelegd
welke subsidies vanaf 20L7 van toepassing zijn voor de vrijwilligersorganisaties. Ook is in
deze stukken vastgelegd welke tarieven vanaf 2OL7 van toepassing zijn voor het gebruik
van de gemeentelijke sportaccommodaties. Bij de vaststelling van dit nieuwe beleid heeft
de raad het college gevraagd om goed te kijken of er knelpunten zijn. Door de raad is
gevraagd om hierbij in ieder geval de knelpunten mee te nemen die tijdens de
besluitvormende raadsvergadering zijn ingebracht door de voetbalverenigingen, de
turnverenigingen en de zwemverenigingen. Naast voorgenoemde organisaties hebben zich
in 2Ol7 nog twee organisaties gemeld met knelpunten. Met alle betreftende organisaties is
in 2Ot7 een gesprek gevoerd om meer inzicht te verkrijgen in de ervaren knelpunten.

Knelpuntenbudget
In 2OI7 hebben verenigingen ñiet een lagere subsidie enlof hogere huurkosten ãls gevolg
van het nieuwe beleid hiervoor éénmalig een compensatie ontvangen. Voor 2018 en 2019
is een knelpuntenbudget beschikbaar gesteld van € 15.000,- per jaar. Dit budget kan
worden ingezet als blijkt dat de tijd voor verenigingen te kort is om de nadelige financiële
gevolgen (als gevolg van het nieuwe beleid) op te
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Evaluatie 2O17
In november 2Ot7 is een evaluatie van het herziene subsidiestelsel uitgevoerd. Tijdens
deze evaluatie zijn de knelpunten bij verenigingen inzichtelijk gemaakt, beoordeeld en
daar waar van toepassing voorzien van een voorstel met betrekking tot inzet van het
knelpu ntenbudget.

Concreet worden de volgende voorstellen gedaan:
- Fasering tariefuerhoging voetbalvelden;
- Fasering wegvallen subsidie maneges;
- Fasering wegvallen subsidie badhuur zwemlessen;
- Subsidie Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) ook voor Jan van Weert;
- Subsidie MBvO ook voor vrouwenverenigingen;
- Hogere subsidie ouderenverenig¡ng St. Willibrordus.

In het rapport'Evaluatie herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2017'zijn deze
voorstellen uitgewerkt. Dit rapport is als bijlage toegevoegd.

Beoogd effect/doel
Uitvoering van de voorstellen A tot en met G zoals opgenomen in het rapport'Evaluatie
herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2017'.

Argumenten
1. De voorstellen komen tegemoet aan de knelpunten die bij verenigingen worden

ervaren.

De voorstellen zijn geformuleerd naar aanleiding van de door de verenigingen
aangegeven knelpunten en beschikbaar gestelde informatie. Gemeentelijke
beleidskaders en redelijkheid vormen de basis voor deze voorstellen.

2. Het dekkingsvaorstel maakt realisatie van de voorstellen A tot en met G mogelijk.

Een financiële vertaling van de voorstellen is gedaan inclusief een dekkingsvoorstel. Zie
hoofdstuk 3 van het rapport'Evaluatie herziening subsidiestelsel
vrijwilligersorganisaties 2OI7' voor de uitwerking hiervan.

3. De raad dient geïnformeerd te worden over de uitkomsten van de evaluatie: ervaren
knelpunten, voorstellen en dekkingsvoorstellen.

Informatieverstrekki ng vi ndt plaats via de raadsi nformatiebrief.

Kanttekeningen en risico's
N.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Uitqangsount:
- De voorstellen met tijdel¡jke financiële gevolgen worden gedekt ten laste van de

subsidiebudgetten die voor deze doelgroepen zijn begroot én ten laste van het
knelpuntenbudget dat in 2018 en 2019 beschikbaar is (voor zover passend binnen het
doel waarvoor dit budget beschikbaar is gesteld);

- De voorstellen met structurele financiële gevolgen worden gedekt ten laste van de
subsidiebudgetten die voor deze doelgroepen zijn begroot.
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Met toepassing van het bovenstaande kunnen de financiële gevolgen:
- Voor 2Ot7 opgevangen worden binnen de beschikbare subsidiebudgetten 2017, waarna

het verwachte positieve resultaat (€ 18.854,-) verwerkt wordt in de jaarrekening 2017
(het positieve resultaat is m.n. een gevolg van subsidieafrekeningen 2016);

- Voor 2018 (verwacht nadelig resultaat € 2.815,-) verwerkt worden in de jaarrekening
2018;

- Voor 2019 e.v. (verwacht voordelig resultaat € 3.603,-) betrokken worden bij het
opstellen van de begroting 2Ot9, incl. meerjarenraming.

Restant knelpuntenbudget
Er is na uitvoering van het dekkingsvoorstel een restant knelpuntenbudget van €. t.23L,-
in 2019. Dit blijft voor knelpunten beschikbaar. Het knelpuntenbudget voor 2018 is

volledig aangewend.

Uitvoering/evaluatie
Uitvoering van de voorstellen gebeurd na besluitvorming van het college

Comm unicatie/participatie
De betreffende verenigingen worden allen, na besluitvorming van het college, schriftelijk
geïnformeerd conform bijgevoegde conceptbrieven over de wijze waarop de besproken
knelpunten worden opgelost.

Overleg gevoerd met
Intern:
Cisca van der Kraan (beleidsadviseur OCSW), opsteller evaluatierapport
Patricia Vos (beleidsadviseur Financiën)
Roel Deneer (beleidsadviseur OCSW)
Frank van Beeck (afdelingshoofd OCSW)

Extern
N.v.t.

Bijlagen
1. Rapport'Evaluatie herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2017'.
2. Raadsinformatiebrief 'Evaluatie herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties

20L7',.
3. Conceptbrieven verenigingen.
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GEMEENTE vtlEERT

Aan de gemeenteraad van Weert

Weert, 17 januari 2018

Onderwerp
Kenmerk

Rapport 'Evaluatie herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2OL7'

29432/29580

Geachte raadsleden,

Door middel van deze brief informeren w¡j u over het proces en de uitkomsten van de evaluatie van
het herziene su bsid iestelsel vrijwi I I i gersorgan isatie 20 L7 .

Aanleiding
Nota Herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties
In november 2Ot6 heeft u als gemeenteraad de nota'Herziening subsidiestelsel
vrijwilligersorganisaties'en de bijbehorende en gelijknamige bijlagenota vastgesteld. In deze
documenten is vastgelegd welke subsidies vanaf 2OL7 van toepassing zijn voor de
vrijwilligersorganisaties. Ook is in deze stukken vastgelegd welke tarieven vanaf 2Ot7 van toepassing
zijn voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties.

U itqa nospu nten notitie
De uitwerking van het nieuwe subsidie- en tarievenbeleid is gebeurd op basis van een
uitgangspuntennotitie die door uw raad is vastgesteld. Hierbij zijn duidelijke keuzes gemaakt. Op basis
van deze keuzes is er ook sprake van uiteenlopende financiële gevolgen. Gezien de totale taakstellende
bezuiniging heeft de herziening bij veel organisaties geleid tot minder subsidie / hogere huurkosten.
Gemiddeld gaat het om relatief kleine verschillen per jaar, maar voor een aantal organisaties zijn de
financiële gevolgen groter.

Knelpunten verenigingen
Bij wijzigingen in subsidies en tarieven is het van belang dat organisat¡es tijd hebben om maatregelen
te nemen om eventuele negatieve financiële effecten op te vangen. Daarom zijn alle organisaties
tijdens het gehele proces tijdig en duidelijk geTnformeerd, zowel over de inhoud als over het proces.
Hierbij zijn nadrukkelijk de mogelijkheden om mee te denken, vragen te stellen, in te spreken in de
vergaderingen van de commissie en de raad en het gebruik van de wettelijke inspraakprocedure onder
de aandacht gebracht.

Wilhelm¡nasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-ma¡l: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



Ook zijn organisaties met een lagere subsidie in 2Ot7 éénmalig voor 50o/o gecompenseerd (na aftrek
van een drempelbedrag van € 500,-) en is de tariefuerhoging voor de sportaccommodaties in 2017
éénmalig voor 507o doorgevoerd. Tot slot is er voor de jaren 2018 en 2019 een knelpuntenbudget
beschikbaar gesteld van € 15.000,- per jaar. Dit budget kan worden ingezet als blijkt dat de éénmalige
compensatiein2OLT ontoereikend is om de nadelige financiële gevolgen op een goede wijze op te
vangen.

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering in november 20L6 zijn reeds knelpunten ingebracht door
de voetbalverenigingen, de turnverenigingen en de zwemverenigingen. Deze verenigingen hadden
geen gebruik gemaakt van overleg en de inspraakprocedure tijdens het proces van de herziening. U

heeft het college gevraagd or¡l deze purì[en alsnog te beoordelen tijdens een evaluatie in 2017 en
hierbij, indien aan de orde, ook knelpunten mee te nemen die pas in 20L7 in beeld komen. Naast
voorgenoemde organisaties hebben zich in 2Ot7 nog twee organisaties gemeld met knelpunten.

Met alle betreffende organisaties is in 2017 een gesprek gevoerd om meer inzicht te verkrijgen in de
ervaren knelpunten.

Evaluatie 2O17
In november2OtT is een evaluatie van het herziene subsidiestelsel uitgevoerd. Tijdens deze evaluatie
zijn de kneipunten þij verenigingen inzichteiiJk gemaakt, beoordeeid en ciaar waar van toepassing
voorzien van een voorstel met betrekking tot inzet van het knelpuntenbudget. In het rapport'Evaluatie
herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisat¡es 2017'zijn deze voorstellen uitgewerkt. Dit rapport is
als bijlage bij deze brief toegevoegd.

Op grond van de evaluatie hebben wij het volgende besloten:
- Langere fasering tariefuerhoging voetbalvclden;
- Langere fasering wegvallen subsidie maneges;
- Langere fasering wegvallen subsidie badhuur zwemlessen;
- Subsidie Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) ook voor Jan van Weert;
- Subsidie MBvO ook voor vrouwenverenigingen;
- Hogere subsidie ouderenvcreniging St. Willibrordus.

Aanvullend op bovenstaande punten kunnen de voetbalverenigingen en de paardensportverenigingen
in 2018 subsidie aanvragen in het kader van de nieuwe subsidieregeling'samenwerken en verbinden',
Via deze regeling kunnen zij ondersteuning krijgen bij het proces om toe te werken naar een gezonde
toekomst op lange termijn. Op basis van de uitkomsten kan worden beoordeeld of er nog verdere
steun van de gemeente gewenst is en in welke vorm. Verder gaan we in 2018 met beide
zwemverenigingen nog in overleg om te beoordelen wat de financiële gevolgen van de huidige
tarifering zijn op de lange termijn. Indien nodig kunnen dan nog aanvullende maatregelen worden
genomen.

Financiële gevolgen
Financiering van de voorstellen is in enkele gevallen van tijdelijke aard, in andere gevallen heeft dit
een structureel karakter.
- De voorstellen met t¡jdelijke financiële gevolgen worden gedekt ten laste van de subsidiebudgetten

die voor deze doelgroepen zijn begroot én ten laste van het knelpuntenbudget dat in 2018 en 2019
beschikbaar is (voor zover passend binnen het doel waarvoor dit budget beschikbaar is gesteld);

- De voorstellen met structurele financiële gevolgen worden gedekt ten laste van de
subsidiebudgetten die voor deze doelgroepen zijn begroot.



Met toepassing van het bovenstaande kunnen de financiële gevolgen:
- Voor 2017 opgevangen worden binnen de beschikbare subsidiebudgetten 20t7, waarna het

verwachte positieve resultaat (€ 18.854) verwerkt wordt in de jaarrekening 2017 (het positieve
resultaat is m.n. een gevolg van subsidieafrekeningen 2016);

- Voor 2018 (verwacht nadelig resultaat € 2.815) verwerkt worden in de jaarrekening 2018;
- Voor 2019 e.v. (verwacht voordelig resultaat € 3.603) betrokken worden bij het opstellen van de

begroting 2019, incl. meerjarenraming.

Restant knelpuntenbudget
Er is na uitvoering van het dekkingsvoorstel een restant knelpuntenbudget van € L.23I,- in 2019. Dit
blijft voor knelpunten beschikbaar. Het knelpuntenbudget voor 2018 is volledig aangewend.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders,

B. Brinkman
gemeentesecretaris

Bijlage : Rapport'Evaluatie herziening subsidiestelsel vrijwillige 20t7'
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Hoofdstuk 1: Inleiding

Herzienino subsidiebeleid
In november 20L6 heeft de gemeenteraad de nota 'Herziening subsidiestelsel
vrijwilligersorganisaties'en de bijbehorende en gelijknamige bijlagenota vastgesteld.
In deze documenten is vastgelegd welke subsidies vanaf 2Ot7 van toepassing zijn voor de
vrijwilligersorganisaties. Ook is in deze stukken vastgelegd welke tarieven vanaf 2017 van toepassing
zijn voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties.

De uitwerking van het nieuwe subsidie- en tarievenbeleid is gebeurd op basis van een
uitgangspuntennotitie die door de raad is vastgesteld. Hierbij zijn duidelijke keuzes gemaakt. Op
basis van deze keuzes is er ook sprake van uiteenlopende financiële gevolgen. Gezien de totale
taakstellende bezuiniging heeft de herziening bij veel organisaties geleid tot minder subsidie / hogere
huurkosten. Gemiddeld gaat het om relatief kleine verschillen per jaar, maar voor een aantal
organisaties zijn de financiële gevolgen groter.

Knelpunten bii vereniqinqen
Bij wijzigingen in subsidies en tarieven is het van belang dat organisaties tijd hebben om maatregelen
te nemen om eventuele negatieve financiële effecten op te vangen. Daarom zijn alle organisaties
tijdens het gehele proces tijdig en duidelijk geÏnformeerd, zowel over de inhoud als over het proces.
Hierbij zijn nadrukkelijk de mogelijkheden om mee te denken, vragen te stellen, in te spreken in de
vergaderingen van de commissie en de raad en het gebruik van de wettelijke inspraakprocedure
onder de aandacht gebracht. Ook zijn organisaties met een lagere subsidie in 2OL7 éénmalig voor
50o/o Çecompenseerd (na aftrek van een drempelbedrag van € 500,-) en is de tariefuerhoging voor
de sportaccommodaties in 2077 éénmalig voor 50o/o doorgevoerd. Tot slot is er voor de jaren
2018 en 2019 een knelpuntenbudget beschikbaar gesteld van € 15.000,- per jaar. Dit budget kan
worden ingezet als blijkt dat de éénmalige compensatie in 2OL7 ontoereikend is om de nadelige
financiële gevolgen op een goede wijze op te vangen.

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering in november 2Ot6 zijn reeds knelpunten ingebracht
door de voetbalverenigingen (6), de turnverenigingen (2) en de zwemverenigingen (2). Deze
verenigingen hadden geen gebruik gemaakt van overleg en de inspraakprocedure tijdens het proces
van de herziening. De raad heeft het college gevraagd om deze punten alsnog te beoordelen tijdens
een evaluatie in 2017 en hierbij, indien aan de orde, ook knelpunten mee te nemen die pas in 2017
in beeld komen. Dit is gebeurd en het resultaat is vastgelegd in dit rapport. Naast bovenstaande
organisaties hebben zich in 2Ot7 nog twee organisaties gemeld met knelpunten. Met alle organisaties
is in 2017 een gesprek gevoerd om meer inzicht te verkrijgen in de ervaren knelpunten.

Leeswiizer
In hoofdstuk 2 van dit rapport zijn de bevindingen ten aanzien van deze knelpunten weergegeven.
Per knelpunt is een voorstel uitgewerkt, evenals de financiële gevolgen daarvan. In hoofdstuk 3 is
een overzicht opgenomen van alle financiële gevolgen en een dekkingsvoorstel.
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Hoofdstuk 2: Knelpunten verenigingen

2.L. Huurkosten en subsidie voor jeugdleden voetbalverenigingen

Inleidino
De herziening van de subsidies en de tarieven heeft voor de voetbalverenigingen geleid tot een
hogere huur voor de voetbalvelden en een wijziging in de jeugdledensubsidie. De
voetbalverenigingen MMC, Brevendia, DESM, FC Oda, SV Laar en Wilhelmina '08 hebben aangegeven
dat de financiële impact hiervan leidt tot serieuze knelpunten.

Beleidswiiziqi nq huurkosten voetbalvelden
In het nieuwe beleid zijn de tarieven voor het gebruik van alle gemeentelijke sportaccommodaties
verhoogd tot het niveau van de gemiddelde tarieven in de regio. Voor de voetbalverenigingen MMC,

Brevendia, DESM, FC Oda, SV Laar en Wilhelmina '08 betekent dit in totaal een stijging van de huur
voor de velden van 50o/o. De stijging wordt gefaseerd doorgevoerd (50o/o in 2OL7 en 50o/o in 2018).

In onderstaande tabel zijn de huurkosten voor de jaren 2016, 2Ot7 en 2018 per vereniging
weergeven. In de laatste kolom staat de uiteindelijke kostenstijging per vereniging in de periode
2016-2018.

Vereniging Huurkosten

2016

Huurkosten

20a7

Huurkosten

2018

Totale stijging
2016-2018

W DESM € 9.OOO.00 € 11.250.00 € 13.500.00 € 4.500.00

W Brevendia € 8.000,00 € 10.000-00 € 12.000.00 € 4.000.00

FC Oda € 10.000.00 € 12.500.00 € 15.000,00 € 5.OOO_OO

MMC € 12.000.00 € 15.000.00 € 18.000.00 € 6.000.00

SV Laar € 14.000.00 € 17.500.00 € 21.000.00 € 7.000.00

W Wilhelmina '081 € 1.500,00 € 1.875.OO € 2.250.OO € 750.00

€ 54.500,OO € 68.125,OO e a1-750-oo e 27.25O.OO

Voor de 3 voetbalverenigingen in de dorpen (Altweefterheide, Tungelroy en Swartbroek) is de stijging
beperkt tot 12,5olo. Dit omdat deze verenigingen maar weinig teams hebben en daarom de gehuurde
velden ook maar weinig uren bespelen (maximale veldcapaciteit wordt niet benut).

Beleidswiiziqino subsidie ieuodleden
In het nieuwe beleid is de leeftijdsgrens voor jeugdledensubsidie verlaagd van 21 naar 18 jaar. Wel
is de subsidie per jeugdlid verhoogd van € 26,- naar€ 30,-. Onderstaande tabel laat zien dat dit niet
heeft geleid tot grote verschuivingen in de subsidiebedragen die de verenigingen ontvangen.

Vereniging Subsidie 2O17

zonder wiizioino
Subsidie 2O17

na wiizioino

Verschil

W DESM € 7.254,OO € 7.620.00 € 366.00

W Brevendia € 5.746.OO € 5.610.00 € -136,00

FC Orla € 9.230.00 € 9.450.00 € 220.OO

MMC € 7.930,00 € 7.950.00 € 20.00

SV Laar € 8.684.00 € 8.190,00 € -494.OO

W Wilhelmina '08 € L.482.00 € 1.530.00 € 48,00

t De stijging van de huurkosten voor Withetmina '08 is beperkt omdat zij een eigen accommodat¡e heeft. De

verhoging van 50o/o geldt voor het gebruik van de 3 velden op de gemeentelijke accommodatie sportpark St.
Lou¡s. D¡t gebruik is maar zeer beperkt. Daarom wordt maar 25o/o vêtn het jaartarief in rekening gebracht
(maatwerk).
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Probleemstel I i nq vereniqinqen
In een gezamenlijke presentatie hebben de voetbalverenigingen aangegeven problemen te ervaren
op meerdere gebieden:
- Financieel
- Organlsatorlsch / sociaal maatschappelUk
- KNVB
- Bestaansrecht

Samengevat geven de verenlglngen aan:
- Financieel: naast de veldhuur stijgen ook veel andere kosten zoals de kosten voor trainers.

Daarnaast dalen de inkomsten uit sponsoring en kantineverkoop. Ook moeten sommige
verenlgingen de komende Jaren meer geld reserveren voor de investeringen in hun
accommodaties.

- Organisatorisch: de organisatorische 'lasten'nemen steeds meer toe. Het is steeds moeilijker
om vrijwilligers te binden aan de club, wat ook weer leidt tot hogere kosten (uitbesteding en
inkoop van werkzaamheden). Ook zaken als diefstal en preventie van seksuele intimidatie vergen
aandacht.

- KNVB: de bond verandert veel regels, wat ook leidt tot hogere kosten en meer druk voor de
vrijwilligers.

- Bestaansrecht: door bovenstaande ontwikkelingen komt het bestaansrecht steeds mee¡' in
gevaar. 'Het water stijgt snel'.

Bij de voetbalverenigingen vormt de contribut¡e niet het grootste aandeel binnen de totale inkomsten
(tussen de 32o/o en de 45o/o)2. De meeste inkomsten komen uit de kantine, sponsoring en
vrijwilligersacties (zoals oud papier inzameling). Behoud van een lage contributie vinden de
verenigingen van groot belang omdat de voetbalsport dan toegankelijk bl¡jft voor alle
inkomensgroepen. De verenigingen geven aan dat een contributieverhoging van € 15,- per lid nodig
is, mede om de gevolgen van de herziening van de subsidies en tarieven op te vangen. Dit vinden
zij niet gewenst.
De verenigingen vragen hulp. Enerzijds is dit direct financiële hulp door het ongedaan maken van de
tariefuerhoging en de wijziging van de subsidie. Anderzijds door andere ondersteuning van de
gemeente, verdieping in de problemen en hulp bij het vinden van andere'potjes'.

Voorstel A

Lanqere fasering tariefuerhooinq
De huurkosten van de velden vormen, met circa l2o/o vân de totale kosten3, niet de hoofdmoot van
de uitgaven binnen de begrotingen van de voetbalverenigingen. Het niet doorvoeren van de
tariefuerhoging lost dus niet alle problemen op. Het geeft alleen iets meer op'lucht'op korte termijn.
Wat betreft de tarieven is voor alle gemeentelijke accommodaties gekozen voor 'gemiddelde
maatschappelijke tarieven'. Het zou een precedent scheppen naar andere verenigingen als de
verhoging niet wordt doorgevoerd. Dit neemt niet weg dat de voetbalverenigingen bij de herziening
van de subsidies en de tarieven te maken hebben gehad met een relatief grote kostenstijging. Wij
snappen dat de verenigingen niet graag kiezen voor een contributieverhoging en dat zij met het oog
op andere financiële ontwikkelingen ook niet alle kosten willen opvangen door in te teren op reserves.
Om deze redenen stellen wij voor om de fasering in de tariefuerhoging te wijzigen van de periode
2OL7-2OI8 naar de periode 2OI7-2020. Hierdoor ligt er minder druk op een snelle
contri butieverhog i ng.

Geen wijzioing subsidie jeugdleden
Op het gebied van de subsidies heeft de herziening niet geleid tot grote nadelige gevolgen. Op dit
punt wordt dan ook geen wijziging voorgesteld.

'Berekend uit begrotingen twee clubs.
'Berekend u¡t begrotingen twee clubs.
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Verdere ondersteuning
Het is wel duidelijk dat er voor een gezonde toekomst van de voetbalsport in Weert op de lange
termijn verandering dient plaats te vinden. De verenigingen beseffen dit en omdat zij veelal dezelfde
knelpunten ervaren, zijn zij hierover ook met elkaar in gesprek. Het is van belang dat de verenigingen
zelf de gewenste koers bepalen. De gemeente kan desgewenst en waar nodig een gesprekspartner
zijn, bijvoorbeeld als de koers wijzigingen vergt op het gebied van de accommodaties, maar vervult
geen trekkersrol. Uit de resultaten van dit proces zal blijken of in de toekomst een verdere steun van
de gemeente nodig is. Omdat het besturen van de club al veel van de verenigingen vraagt, is het
inzetten van externe ondersteuning bij dit proces een handreiking. Het nieuwe subsidiebeleid biedt
hiervoor ruimte. Er is jaarlijks een budget van € 75.000,- beschikbaar dat wordt ingezet voor het
stimuleren van specifieke nieuwe activiteiten. Voor 2018 wordt een subsidieregeling uitgewerkt die
samenwerking tussen verenigingen bevordeft. Deze subsidieregeling is eind januari 2018 gereed.

Financiële qevoloen van het voorstel

Langere fasering tariefuerhogino
In onderstaande tabel zijn de huurkosten vanaf 2017 weergegeven op basis van de voorgestelde
langere fasering. Onderaan is het verschil met het vastgestelde beleid weergegeven. Dit verschil is
het voordeel voor de verenigingen ten opzichte van het vastgestelde beleid. Vanaf 2021 vindt weer
de reguliere indexering van circa 1olo per jaar plaats.

Vereniging Huurkosten

2l¡17

Huurkosten

20ta
Huurkosten

2019

Huurkosten

2020

W DESM € 10.125.00 € 11.250.00 € t2.375.OO € 13.500.00

W Brevendia € 9.000.00 € 10.000,00 € 11.000.00 € 12.000.00

FC Oda € 11.250.00 € 12.500.00 € 13.750.00 € 15,000,00

MMC € 13.500.00 € 15.000.00 € 16.500.00 € 18.000.00

SV Laar € 15.750.00 € 17.500.00 € 19.250.00 € 21.000.00

W Wilhelmina '08 € 1.687,50 € 1.875.OO € 2.062.50 € 2.250.OO

Totaal € 61.312,50 € 68.125,OO € 74.937,50 c 41.750-oo

Vastoesteld beleid € 68.125.00 € 81.750.00 € 81.750.00 € 81.750.00

Verschil c -6-412,50 € -13.62s.OO c -6.412.50 €

Het verschil wordt direct verwerkt in de facturatie.

2.2. Subsidiehuurmanegespaardensportverenigingen

Inleidino
De herziening van de subsidies en de tarieven heeft voor de paardensportverenigingen geleid tot het
wegvallen van de subsidie voor de huurkosten van een manege. ln 2OL7 zijn de verenigingen
eenmalig voor 50o/o gecompenseerd. (na aftrek van een drempelbedrag van € 500,-).
Paardensportvereniging Laar heeft bezwaar gemaakt tegen de subsidieverlening 2OL7. De
vereniging geeft aan dat het wegvallen van de subsidie leidt tot financiële knelpunten. Het bezwaar
is in 2017 afgewezen omdat de vereniging geen gebruik heeft gemaakt van de inspraak. Er kon
daarom geen inhoudelijke afweging worden gemaakt. Besloten is de punten uit het bezwaar wel mee
te nemen als te behandelen knelpunt in de evaluatie.

Beleidswiiziqino subsidie voor huur van maneoes
In het nieuwe beleid is ervoor gekozen om de subsidie voor het gebruik van niet-gemeentelijke
sportaccommodaties te beperken tot subsidie voor zwembad De lJzeren Man en de zwembaden in

Nederweert en Budel en de turnaccommodaties in Budel en Veldhoven. Bij de zwembaden omdat er
sprake is van kostendekkende tarieven voor de huur van de baden. Voor de turnaccommodaties
omdat de gemeente van oudsher kiest voor huisvesting van de turnverenigingen en dat uitwijk naar
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betreffende accommodaties nodig is om de activiteiten goed te kunnen invullen (deze noodzaak en
hiermee ook de subsidie vervalt zodra te turnhal in Weert gereed is).
Tot2OtT werd ook subsidie gegeven voor gebruik van niet-gemeentelijke gymzalen en sporthallen
in en buiten de gemeente Weert en voor gebruik van maneges. Deze subsidies zijn vervallen omdat
is beoordeeld dat er geen sprake is van hoge tarieven die noodzaak geven tot compensatie.
In onderstaande tabel is aangegeven welke subsidie de verenigingen in 2Ot7 zouden hebben
ontvangen zonder wijziging van het beleid en welke subsidie zij in 2Ot7 hebben ontvangen als
éénmalige afbouw.

Vereniging

Eouinrrs

Subsidie 2O17

oud beleid

Subsidie 2017

nieuw beleid

Verschil

€ 1.547.92 € 523.96 € -1.023.96

PSV Laar € 2,096,88 € 798-44 € -1 .)94-44

LRV Weert € 624.OO € 52.00 € -572,QO

Ponvclub Weert € 698.00 € 99.00 € -599.00

Totâãl e 4.966.40 € L.473.40 c -?.49?.40

Probleemstel I i no verenisino
Paardensportvereniging Laar heeft aangegeven dat het wegvallen van de subsidie grote gevolgen
heeft. De vereniging is tijdens het proces geinformeerd over de wijzigingen, maar heeft aangegeven
dat de wijzigingen voor de subsidies voor de maneges hen hierbij niet is opgevallen. Dit is de reden
dat de vereniging niet tijdens het proces heeft gereageerd, bijvoorbeeld bij de inspraakprocedure.
Door het wegvallen van de subsidie moet de verenigingen bezuinigen op andere activiteiten. Dit
belemmert een goede ontwikkeling van de vereniging. Het doorberekenen van de kosten aan de
leden vindt de vereniging niet gewenst.
Parallel wordt aangegeven dat het voor de verenigingen steeds moeilijker wordt om inkomsten te
genereren uit de organisatie van wedstrijden. De mogelijkheid om in Weert concoursen te
organiseren is van belang voor de verenigingen. De leden kunnen dan in de eigen gemeente
deelnemen aan een wedstrijd. Accommodatie en kosten zijn hierbij momenteel knelpunten. De eisen
die aan de organisatie van wedstrijden worden gesteld worden steeds hoger en daarmee dalen ook
de inkomsten. Tevens is voor verenigingen ook niet zomaar een geschikte wedstrijdlocatie voor
handen. Een wedstrijd vergt een groot oppervlak. Er dient telkens te worden gezocht naar ruimte
en deze dient dan te worden ingericht. Sommige commerciële aanbieders beschikken standaard over
ruimte en een goede inrichting. De verenigingen zoeken daarom de laatste jaren meer samenwerking
bij de organisatie van wedstrijden. Wij hebben de verenigingen geadviseerd om hierover ook in

overleg te treden met andere partijen in de paardensport in Weert.

Voorstel B

Langere fasering wegvallen subsidie voor huur maneges
Gemeenten spelen een rol in het betaalbaar houden van sportactiviteiten door het aanbieden van
diverse sportaccommodaties en door het verlenen van subsidies aan verenigingen. De gemeente
biedt niet voor elke tak van sport een accommodatie aan. Sommige verenigingen hebben in dit geval
een eigen accommodatie. Andere verenigingen huren van een derde partij, bijvoorbeeld een
marktpartij. In het verleden verstrekte de gemeente subsidies aan verenigingen voor het gebruik
van accommodaties van derden. Dit leidde tot wildgroei (wat is een sportaccommodatie?) en het
stuitte ook op praktische uitvoeringsproblemen: Wat is dan een redelijke subsidie? Hoe ver ga je
mee in subsidieverstrekking als een marktpartij de prijzen gaat verhogen? Met ingang van 2013 zijn
daarom veel subsidies voor het gebruik van de niet-gemeentelijke accommodaties vervallen. Met
het wegvallen van de subsidie voor het gebruik van de maneges wordt deze lijn nu doorgetrokken.

De maneges brengen bij de verenigingen redelijke uuftarieven in rekening voor het gebruik van de
maneges . Ten opzichte van veel andere takken van sport zijn de accommodatiekosten per lid wel
relatief hoog omdat maar met een paar ruiters gelijktijdig gebruik kan worden gemaakt van de
manege. De gemeentelijke subsidie had een gunstig effect op de hoogte van de
verenigingscontributie. Bij de paardensport is de verenigingscontributie echter niet de grootste

7



kostenpost voor de leden. Dit zit in het (onder)houden van een pony/paard, vervoer hiervan naar de
manege en wedstrijden.
Omdat het ledenaantal van de paardensportverenigingen vrij laag is, is het wegvallen van de subsidie
voor het gebruik van de maneges per lid wel een behoorlijke 'bezuiniging'. Wij begrijpen dat de
verenigingen ruimte nodig hebben om samen met de leden keuzes te maken over de manier waarop
dit wordt opgevangen. Om deze redenen stellen wij voor om de fasering van het wegvallen van de
subsidie te wijzigingen van de periode 2Ot7-20L8 naar de periode 2OL7-2020 en hierbij ook het
drempelbedrag van € 500,00 te laten vervallen.

Verdere ondersteuning
Een goede toekomst van de paardensportverenigingen is van belang. Voor deelname aan
bondswedstrijden is een verenigingslidmaatschap vereist. De verenigingslessen zijn dan ook mede
gericht op het bevorderen van het wedstrijdniveau van de leden. De 4 verengingen zijn allen beperkt
in omvang. Het aantal jeugdleden bedraagt respectievelijk 9, 10, 11 en 37. Meer samenwerking
tussen de verenigingen is wellicht een noodzakelijke stap. Hierin kan ook een structurele
samenwerking op het gebied van de organisatie van concoursen worden meegenomen. De gemeente
kan waar nodig ook een gesprekspartner z¡jn.
Wij stellen voor om de verenigingen te wijzen op de mogelijkheid die het nieuwe subsidiebeleid
biedt. Er is jaarlijks een budget van € 75.000,- beschikbaar dat wordt ingezet voor het stimuleren
van specifieke nieuwe activiteiten. Voor 2018 wordt een subsidieregeling uitgewerkt die
samenwerking tussen verenigingen bevordert. Deze subsidieregeling is eind januari 2018 gereed.

Financiële oevolqen

Subsidie voor huur maneges
In onderstaande tabel is de afbouw van de subsidie aangegeven op basis van de voorgestelde
langere fasering. Onderaan is het verschil met het vastgestelde beleid weergegeven. Dit verschil is

het voordeel voor de verenigingen ten opzichte van het vastgestelde beleid.

Vereniging Subsidie

2l¡17

Subsidie

2014

Subsidie

2019

Subsidie

2020

Eouinus € 1.160,94 € 773-96 € 386.98 €

PSV Laar € L.572.66 € t.o48.44 € 524,22 €

LRV Weert c 468.00 € 312.00 € 156.00 €

Ponvclub Weert € 523.50 € 349.00 € t74.50 €

Totaa¡ € 3.725,tO c 2-4.4?-4l¡ c 1.24L.70 e

Vastoesteld beleid € r.473.40 € € €

Verschil € -2.25'-.70 € -2.443.40 € -t.24'-,70 €

De subsidie in 2OL7 is direct vastgesteld. Het hogere bedrag op grond van dit voorstel wordt als
aanvullende subsidie uitbetaald. De subsidie voor 2018 en 2019 wordt direct verwerkt bij de
subsidieverlening (directe vaststellingen) voor de jaren 2018 en 2019.
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2.3. Huurkosten zwemlessen ZPC De Rog en Reddingsbrigade Weert

Inleidino
De herziening van de subsidies en de tarieven heeft voor de zwemveren¡g¡ngen ZPC De Rog (De Rog)
en Reddingsbrigade Weeft (RBW) geleid tot een stijging van de tarieven voor de huur van het
zwembad, het wegvallen van de subsidie op de huur van het zwembad voor zwemlessen en een
wijziging van de jeugdledensubsidie. De verenigingen hebben aangegeven dat de financiële gevolgen
van het wegvallen van de subsidie op de huur van het zwembad voor zwemlessen leidt tot serieuze
financiële knelpunten.

Beleidswiizioino huurkosten zwemlessen
In het nieuwe beleid zijn de tarieven voor het gebruik van de sportaccommodaties verhoogd tot het
niveau van de gemiddelde tarieven in de regio. Voor het verenigingstariefl voor het zwembad
betekent dit een stijging van 15olo. Daarnaast is er in het nieuwe beleid voor gekozen dat het
verenigingstarief vervalt voor de uren die De Rog en RBW huren voor het geven van zwemlessen.
Hiervoor gaat het kostendekkende tarief gelden. Het verschil tussen het verenigingstarief en het
kostendekkende tarief is groot. In 2016 was het verenigingstarief voor het 25-meterbad € 37,47 per
uur en het kostendekkende tarief € 140,00. Voor het instructiebad was dit respectievelijk € 22,76 en
€ 58,00. De stijging van het verenigingstarief en het wegvallen van de subsidie voor de zwemlessen
rrrnrr{an haidan aalacøarÅ dnarnarrnarÀ (qîo/^ in ?ô17 an 1l1o/^ in ?ô1Rl

9vrsJve¡ v \vv,u

De gevolgen van het wegvallen van de subsidie voor de badhuur van de zwemlessen zijn zichtbaar
in onderstaande tabel. Hierin zijn per vereniging de huurkosten voor de zwemlessen weergegeven
voor de jaren 2016, 2Ot7 en 2OL8.

Vereniging Huurkosten
2lJt_6

Huurkosten
2l¡17

Huurkosten

2(}14

Totale stijging
2016-2014

De Roq € 5.623.92 € 11. 197.08 € 16.854,00 € 11.230.08

RBW € 6.538.53 € 9.629.t7 € 12.799,65 € 6.26t,t2

Toteel € 12.162.45 € 2lJ.a26..25 € 29.6s3.6s € 17.49'-.20

Beleidswiizioinq subsidie ieuodleden
In het nieuwe beleid is de leeftijdsgrens voor jeugdledensubsidie verlaagd van 21 naar 18 jaar. Wel
is de subsidie per jeugdlid verhoogd van € 26,- naar € 30,-. Deze wijziging in de subsidieregeling
heeft had voor beide verenigingen in 2OL7 een positief effect. De Rog kreeg in 2Ot7 € 666,00 meer
en RBW € 536,00.

Probleemstellino verenioi noen
Beide verenigingen hebben aangegeven dat de kostenstijging voor hen leidt tot een financieel
probleem. Zonder maatregelen zoals een flinke contributieverhoging, krijgen zij de begrotingen niet
meer sluitend. Dit leidt naar verwachting tot ledenverlies.
RBW heeft in 2Ot7 een contributieniveau tussen € 80,- en € 134,-. Bij De Rog is dit tussen € 195,60
en€292,80. De komende jaren zal dit niet meer toereikend zijn.

De Rog heeft in november 2017 schriftelijk verzocht vanaf 1 januari 2018 het verenigingstarief weer
toe te passen op alle uren die zij huurt. Zij heeft aangegeven per deze datum te stoppen met de
zwemlessen volgens het programma Zwem-ABC. In plaats hiervan gaat zij het programma
Superspetters aanbieden. Dit is een zwemlesprogramma van de zwembond.
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Voorstel C

Lanoere fasering wegvallen subsidie badhuur zwemlessen
Zwemles is in Nederland feitelijk een'commercieel' product aangeboden door de zwembaden. Binnen
de overheidssubsidie aan de zwembaden wordt dan ook uitgegaan van een minimaal kostendekkende
tarifering voor de zwemlessen. Door de subsidie aan de verenigingen ontstaat er oneerlijke
concurrentie. De vereniglngen kunnen de lessen door de lage kosten veel goedkoper aanbieden.
Zwembad de lJzeren Man (het zwembad) pleit daarom al vele jaren bij de gemeente voor het stoppen
van de subsidie op de badhuur voor de zwemlessen van de verenigingen. Het wegvallen van de
subsidie betekent niet dat de verenigingen de zwemles niet meer kunnen aanbieden voor een redelijk
tarief. Dit is nog steeds mogelijk, omdat verenigingen lagere kosten hebben voor de instructeurs
(vrijwilligers).
Gemeentelijke subsidie is niet bedoeld om 'commerciële'activiteiten goedkoper aan te bieden binnen
verenigingen. Wij stellen dan ook voor om de gemaakte keuze van een kostendekkende badhuur
voor de zwemlessen te handhaven. Het nieuwe lesprogramma Superspetters dat de Rog gaat
aanbieden betreft ook zwemles. Dit maakt geen verschil.

Bovenstaande neemt niet weg dat De Rog en RBW door de herziening van de subsidies en de tarieven
te maken hebben gehad met een relatief grote kostenstijging. Wij snappen dat een snelle en forse
contributieverhoging een negatief effect kan hebben op de verenigingen. Om deze redenen stellen
wij voor om de fasering van het wegvallen van de subsidie te wijzigingen van de periode 20L7-20t8
naar de periode 2OL7-2020. Hierdoor ligt er minder druk op een snelle contribut¡everhoging.

Nieuwe beoordeling verenigingstarief in 2018
Naast de voorgestelde langere fasering, willen wij komend jaar samen met de verenigingen bekijken
wat de gevolgen zijn op lange termijn. De jarenlange subsidie op de badhuur voor de zwemlessen,
droeg bij aan een gemiddeld laag huurbedrag voor alle leden. Door het wegvallen van de subsidie
stijgen de gemiddelde huurkosten per lid fors. Vooral bij De Rog worden de gemiddelde kosten hoog.
Dit komt mede door de activiteit waterpolo omdat hiervoor relatief veel uren nodig in relatie tot het
aantal leden van de waterpoloafdeling. Wij stellen daarom voor om in 2018 het vastgestelde
verenigingstarief opnieuw te beoordelen.

Financiële oevoloen van het voorstel

Langere faserino wegvallen subsidie badhuur zwemlessen
In onderstaande tabel zijn de huurkosten vanaf 2017 weergegeven op basis van de voorgestelde
langere fasering. Onderaan is het verschil met het vastgestelde beleid weergegeven. Dit verschil is

het voordeel voor de verenigingen ten opzichte van het vastgestelde beleid.

Vereniging Huurkosten

2l¡17*

Huurkosten

2018*
Huurkosten

2019*

Huurkosten

2lJ2l¡*

De Roo € 8.554.26 € 11.526.48 c t4.442,66 € t7.487,L2

R.BW € 8.255.58 € 10.011.40 € 10.011.40 € 13.196.60

Totaal € 16.809,84 c 21-5?7-aA c 24.45'4.06 e ?0.643.72

Vastoesteld beleid € 20.826.25 € 29.653.65 € 30.169.26 € 30.683,72

Verschil € -4.O16'4L € -4.t15.77 € -5.7L5.20 €
xprognose.

Het verschil in 2OI7 wordt aan de verenigingen uitbetaald. Het verschil in 2018 en 2019 wordt
direct verwerkt in de facturatie.

Nieuwe beoordeling verenioinqstarief in 2018
In 2018 wordt het verenigingstarief opnieuw beoordeeld. Als dit leidt tot een voorstel tot wijziging
van het tarief dan worden de financiële gevolgen hiervan meegenomen in het desbetreffende
voorstel.
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2.4. Subsidie Meer Bewegen voor Ouderen voor Jan van Weert en
vrouwenverenigingen

Inleidinq
In het nieuwe subsidiebeleid is de subsidieregeling van Meer Bewegen voor Ouderen(MBvO)
gehandhaafd. MBvO is een wekelijkse'gymactiviteit'speciaal afgestemd op de mogelijkheden van
ouderen. De subsidie is gekoppeld aan de ouderenverenigingen. Het subsidiebedrag per groep (15-
20 personen) is met ingang van 2017 verhoogd van € 340,- naar C 375,-. In totaal zijn binnen de
14 ouderenverenigingen 28 MBvO-groepen actief. Gymnastiekvereniging Jan van Weert biedt ook
MBvO aan en vraagt of zij ook in aanmerking kan komen voor deze subsidie.

Problecmstelli no verenio ino
Jan van Weert heeft 4 lesgroepen MBvO per week. De vereniging biedt deze activiteit al lang aan
en heeft een stabiel aantal van 4 lesgroepen. De activiteit past prima binnen de doelstellingen van
een gymnastiekvereniging. Jan van Weert vraagt of zij ook in aanmerking kan komen voor deze
subsidie. Door de hoge eisen die aan de leiding van MBvO-lessen wordt gesteld zijn de kosten van
de lessen hoog. De subsidie draagt bij aan het financieel toegankelijk houden van de lessen.

Voorstel D
MBvO is in het subsidiebeleid beoordeeld als een belangrijke activiteit. Met de subsidie wordt behoud
van dit aanbod ondersteund, Nu is de subsidie alleen beschikbaar voor de ouderverenigingen. Het is
echter logisch om deze subsidie ook beschikbaar te stellen aan andere vrijwilligersorganisaties die
deze specifieke activiteit aanbieden. Bij Jan van Weert is dit duidelijk aan de orde.

Voorstel E

Twee van de 14 vrouwenverenigingen die een jaarlijkse subsidie krijgen van de gemeente hebben
bij de aanvraag voor jaarlijkse subsidie 2018 aangegeven dat zij MBvO-activiteiten aanbieden. In
totaal zijn er 4 vrouwenverenigingen met één of meerdere sportgroepen. Onderzocht dient te worden
of deze activiteiten voldoen aan de eisen die worden gesteld. Dit gebeurt in 2018. Vooruitlopend op
dit onderzoek wordt voorgesteld om de subsidieregeling voor MBvO ook toegankelijk te maken voor
de vrouwenverenigingen. De regeling kan vrouwenverenigingen stimuleren deze activiteit aan te
bieden.

Financiële oevolqen van het voorstel

Voorstel D
Jan van Weert heeft 6 MBvO groepen. De hoogte van de subsidie is € 375,- per groep. De totale
jaarlijkse subsidie voor Jan van Weert wordt dan 4 x C 375,- = € 1.500,-.
De subsidies aan Jan van Weert voor de jaren 2017 en 2018 zijn verleend. Voor de subsidie voor
MBvO kan voor beide jaren een aanvullende subsidie worden verleend.

Voorstel E

Als uit het onderzoek blijkt dat binnen de vrouwenverenigingen sportgroepen zijn die vallen onder
de definitie van Meer Bewegen voor Ouderen dan zijn de kosten € 375,- per groep per jaar.
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2,5 Subsidie leden ouderenvereniging St. Willibrordus

Inleidinq
Bij de herziening van de subsidies is niet bezuinigd op het budget voor de subsidie aan de
ouderenverenigingen. Wel is gekozen voor een wijziging van de grondslagen (vereenvoudiging).
Ouderenvereniging St. Willibrordus heeft aangegeven dat het nieuwe beleid de vereniging benadeelt.

Beleidswiiziqino subsidie ouderenverenioinoen
Tot2OIT kregen de verenigingen een bedrag per lid, een bijdrage in huurkosten en een subsidie
per MBvO-groep (Meer Bewegen voor Ouderen). De subsidie voor de MBvO-groepen is ongewijzigd
Het bedrag per groep is verhoogd van € 340,- naar € 375,-. De leden- en huursubs¡die is omgezet
in een basisbedrag van € 1.500,- per vereniging met een toeslag van € 500,- per 100 leden (met
als drempel 100 leden). De toeslag is gemaximeerd op € 1.500,-.

Probleemstelli nq verenioinq
Ouderenvereniging St. Willibrordus is de grootste ouderenvereniging. De vereniging is de laatste
jaren sterkgegroeid. YanT44leden in 20t5, naarTTS leden in 2016 en 857 leden in2OL7. Een deel
van de leden komt uit de omliggende dorpen. De vereniging heeft gebruik gemaakt van de
inspraakprocedure en toen aangegeven dat zij wordt benadeeld door de maximering van de toeslag
tot € 1.500,-. Er is toen n¡et gekozen voor een aanpassing omdat de vereniging in 2OL7 meer subsidie
kreeg dan zij op grond van het 'oude' beleid zou hebben gekregen. De vereniging heeft in 2017
opnieuw contact opgenomen met de gemeente en de situatie verder toegelicht. De vereniging streeft
ernaar zoveel mogelijk ouderen te betrekken bij de vereniging en voert hiertoe een zeer actief beleid.
Dit beleid heeft eftect en steeds meer ouderen worden lid. De leden betalen allemaal een
basiscontributie. Hiervoor wordt een aantal activiteiten aangeboden. Voor andere activiteiten betalen
de leden kleine bijdragen. Leden die deelnemen aan veel activiteiten zijn hierdoor op jaarbasis toch
een redelijk bedrag kwijt. De vereniging is lid van de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO). Deze
rekent een bedrag per lid door aan de ouderenverenigingen. Deze afdracht is vrij hoog. Het kost St.
Willibrordus circa 7Oo/o van de basiscontributie. De vereniging wil de basiscontributie echter laag
houden om geen drempels op te werpen. St. Willibrordus pleit er daarom voor de subsidietoeslag
van € 500,- per 100 leden niet te maximeren.

Voorstel F
Ouderenvereniging St. Willibrordus is een erg actieve vereniging die probeert alle ouderen in
Stramproy te betrekken bij de activiteiten. De groei van het aantal leden in de laatste jaren
onderstreept dit. Er is echter bewust gekozen voor de huidige grondslagen inclusief de maximering:
een groter aantal leden leidt vaak tot hogere kosten (bijvoorbeeld door meer activiteiten). Bij een
zeer hoog aantal leden wordt de verhouding tussen kosten en het aantal leden vaak weer gunstiger.
Vandaar een maximering van de toeslag.
De nadere toelichting die de vereniging in 2OI7 op de situatie heeft gegeven, maakt dat wij
voorstellen de vereniging tegemoet te komen. Wij begrijpen dat het bij een dergelijk hoog aantal
leden belangrijk is te zorgen voor een breed aanbod aan activiteiten. Dit brengt extra kosten met
zich mee. Wel denken wij dat de vereniging mogelijkheden heeft om ook zelf te zorgen voor meer
financiële ruimte. Bij veel leden heeft een kleine kostenverhoging al een groot effect. Ook kunnen
wij ons voorstellen dat de vereniging afspraken met de KBO kan maken over de hoogte van de
afdracht (maximering). Een lidmaatschap van de KBO is in ieder geval niet verplicht. Een oudere
hoeft ook geen lid te zijn van een ouderenverenig¡ng om lid te zijn van de KBO.
Wij stellen daarom voor om de maximering van de toeslag voor de ouderenverenigingen bij 300
leden te laten vervallen, maar om hierbij vanaf 400 leden wel te kiezen voor een lagere toeslag van
€ 250,- per 100 leden. Deze aanpassing dient te worden verwerkt in de subsidieregeling 'Welzijn
Weert 2OL7'.

Financiële oevoloen
Het is redelijkom als ingangsdatum te kiezen voor 1-1-2017,de datum van ingang van het nieuwe
beleid. Voor 2017 betekent dit € 1.000,- meer subsidie en vanaf 2018 € L.25O,- (bij een aantal
leden van 800 of hoger).
De subsidies aan de vereniging zijn voor beide jaren al vastgesteld op basis van het huidige beleid.
De vereniging dient daarom voor beide jaren nog een aanvullende subsidie te krijgen.
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2.6 Subsidie jeugdleden Jan van Weert en Tensor Turnen

Inleidinq
In het nieuwe subsidiebeleid is gekozen voor een wijziging van de subsidieregeling voor jeugdleden
bij alle verenigingen. Gekozen is voor harmonisering van de jeugdledensubsidie. Bij harmonieën,
schutterijen en scouting is er sprake van een aanvullende jeugdledensubsidie. Jan van Weert vindt
dat de turnverenigingen ook aanspraak moeten kunnen maken op de aanvullende jeugdledensubsidie
die de scoutinggroepen krijgen omdat zij hoge kosten maken voor de begeleiding van de jeugdleden.

Beleidswiizioinq subsidie ieuodleden
In het vorige subsidiebeleid bestond een grote differentiatie in de hoogte van de jeugdledensubsidies.
In het nieuwe beleid is gekozen voor harmonisatie. Er is gekozen voor een gelijk subsidiebedrag van
€ 30,- per jeugdlid voor alle verenigingen. Daarnaast is bij de harmonieën en fanfares en de
scoutinggroepen gekozen voor een aanvullende jeugdledensubsidie. Deze is gekoppeld aan een
specifieke activiteit. Bij de scouting vervangt de aanvullende jeugdledensubsidie de voormalige
subsidieregeling voor kaderleden. Scoutinggroepen kregen voorheen een bedrag per kaderlid. Met
de subsidie kunnen de scoutinggroepen de kwaliteit van het kader op peil houden. Beoordeeld is dat
het logischer is om de hoogte van de subsidie te koppelen aan het aantal jeugdleden. De omvang
van de te begeleiden jeugd is bepalend voor de benodigde omvang van het kader. De aanvullende
jeugdledensubsidie voor het kader is € 33,50 oer jeugdlid.

Probleemstellino verenioi noen
In de nota is het doel van de aanvullende jeugdledensubsidie omschreven als 'voor intensieve
begeleiding'. Jan van Weert heeft aangegeven dat bij de turnverenigingen ook sprake is van
intensieve begeleiding van de jeugdleden en pleit samen met Tensor Turnen voor toepassing van
deze subsidie voor de turnverenigingen. De aard van de turnsport maakt dat één trainer maar een
beperkt aantal kinderen gelijktijdig kan begeleiden. Dit heeft te maken met het borgen van de
veiligheid. Op veel groepen dienen 2 trainers te worden ¡ngezet. Ook vergt het beoefenen van de
turnsport op wedstrijdniveau al snel meer trainingsuren dan bij andere takken van sport. Dit wegens
het aanleren van de diverse wedstrijdonderdelen (4 bij dames en 6 bij heren).
Jan van Weert en Tensor hebben aangegeven dat het voor hen niet mogelijk is te werken met
onbetaalde trainers. Voor het geven van trainingen dienen (intensieve) bondsopleidingen te worden
gevolgd. Ook werken de meeste trainers behoorlijk wat uren per week. Dit commitment zien de
trainers graag beloond. De verenigingen dienen daarom minimaal vrijwilligersvergoedingen te
betalen. Bij Jan van Weert is het niet mogelijk om alle trainingen met vrijwilligersvergoedingen in te
vullen. In verhouding tot andere sportverenigingen zijn de trainerskosten daarom relatief hoog. Dit
leidt tot een hoger contributieniveau. Met de aanvullende subsidie kan het conditieniveau worden
beheerst.

Jan van Weert (damesturnen) heeft momenteel 234 jeugdleden en TensorTurnen (herenturnen) 70.
Jan van Weert begroot voor 2018 € 43.000,- loonkosten, € 9.000,- aan vrijwilligersvergoedingen en
€ 2.500,- aan opleidingskosten. Een deel van de loonkosten heeft betrekking op de activiteit Meer
Bewegen voor Ouderen. Tensor Turnen begroot voor 2018 € 5.000,- aan vrijwilligersvergoedingen
en € 2.500,- aan opleidingskosten.

Voorstel G

Geen aanvullende jeugdledensubsidie voor de turnsport
Jan van Weert legt een link met de scoutingvereniging op basis van de omschrijving'voor intensieve
begeleiding'. Er is echter verschil is tussen begeleiding bij scoutinggroepen en sportverenigingen. Bij
scoutinggroepen is er geen sprake van het aanbieden van een specifieke activiteit. Het is een stukje
jeugdwerk. De activiteiten zijn gericht op kinderen van 5 tot uiterlijk 21 jaar. Vanaf 18 jaar worden
de jeugdleden voorbereid op een rol als begeleider. De begeleiders blijven meestal kosteloos lid,
maar ontvangen geen vergoeding voor hun taak als begeleider. De Weerter scoutinggroepen hebben
momenteel gemiddeld 1 begeleider per 2,2 kinderen. Behoud van deze vorm van jeugdwerk is van
belang. De aanvullende jeugdledensubsidie biedt de scoutinggroepen de mogelijkheid om de kwaliteit
van de begeleiders te borgen.
Bij de sportverenigingen is gekozen voor gelijke grondslagen. Dit is een gelijke subsidie voor
jeugdleden en een maatschappelijk tarief voor gebruik van de accommodaties. Het is bekend dat de
kostenniveaus per tak van sport behoorlijk kunnen verschillen. Sommige takken van sport hebben
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hoge accommodatiekosten, andere takken van sport hebben hoge materiaalkosten. De turnsport
heeft hoge kosten voor leiding. Naast de turnsport geldt dit ook voor andere verenigingen. Het
subsidiebeleid is er niet op gericht deze kostenniveaus binnen de diverse sporttakken te nivelleren.
Dit zou ook praktisch moeilijk uitvoerbaar zijn. De kosten hangen ook deels af van keuzes die
verenigingen maken (bijvoorbeeld het ambitieniveau) en de mate van inzet van vrijwilligers in het
verwerven van alternatieve inkomsten. Dit zou dan ook moeten worden meegewogen.
Bij de realisatie van de nieuwe turnaccommodatie is nadrukkelijk rekening gehouden met het huidige
kostenniveau van de turnverenigingen. De verbeterde accommodatie waarover de verenigingen
medio 2018 kunnen gaan beschikken leidt daarom niet tot hogere huurkosten.

Mogeliikheden voor ondersteunino op andere wijze
De nieuwe turnaccommodatie die medio 2018 in Weert wordt gerealiseerd biedt de verengingen
betere trainingsfaciliteiten. De accommodatie kan een 'stimulator'zijn voor het realiseren van meer
samenwerking met andere verenigingen/organisaties in Midden-Limburg. Mogelijk kunnen de
verenigingen op deze wijze in de toekomst kosten besparen. Jan van Weert heeft aangegeven dat
haar huidige samenwerkingspartner Gymtop geinteresseerd is in het opzetten van een Regionaal
Talenten Centrum ¡n Weert. Als deze ontwikkeling slaagt, dan zijn er eventueel
financieringsmogelijkheden vanuit de Provincie. In het kader van de ontwikkeling van de Sportzone
Weert kan de gemeente zich inzetten voor het ondersteunen van deze ontwikkeling.

Financiële oevoloen van het voorstel

Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen
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Hoofdstuk 3: Overzicht financiële gevolgen en dekkingsvoorstel

3.1. Overzicht financiële gevolgen

Onderstaand een overzicht van de voorstellen die zijn gedaan en kosten hiervan. Er is een splitsing
gemaakt in de voorstellen die leiden tot tijdelijke kosten in de jaren 2OI7 tlm 2019 en voorstellen
die leiden tot structurele kosten vanaf 2017.

Voorstellen met tijdelijke kosten (knelpunten)

Voorstellen met structurele kosten (aanpassino beleid)

3.2. Dekkingsvoorstel

Dekking van de kosten wordt als volgt voorgesteld:
- De voorstellen met tijdelijke financiële gevolgen worden gedekt ten laste van de

subsidiebudgetten die voor deze doelgroepen zijn begroot én ten laste van het
knelpuntenbudget dat in 2018 en 2019 beschikbaar is (voor zover passend binnen het doel
waarvoor dit budget beschikbaar wordt gesteld).

- De voorstellen met structurele financiële gevolgen worden gedekt ten laste van de
subsidiebudgetten die voor deze doelgroepen zijn begroot.

Met toepassing van het bovenstaande kunnen de financiële gevolgen:
- voor 2Ot7 opgevangen worden binnen de beschikbare subsidiebudgetten 21t7s, waarna het

verwachte positieve resultaat (€ 18.854,00) verwerkt wordt in de jaarrekening 2017 (het
positieve resultaat is m.n. een gevolg van subsidieafrekeningen 2016).

- voor 2018 (verwacht nadelig resultaat € 2.815,00) verwerkt worden in de jaarrekening 2018
- voor 2019 e.v. (verwacht voordelig resultaat € 3.603,00) betrokken worden bij het opstellen

van de begroting 2019, incl. meerjarenraming.

s Budget subsidie sportverenig¡ngen, budget subsidie huur zwembad De Ilzeren Man, budget subsidie

ouderenverenig¡ngen.

2l¡17 2014 2019

A Faserino tariefuerhooino voetbalvelden € 6.812.50 € 13.625.00 € 6.812,50

B Faserino weovallen subsidie maneoes €. 2.251.70 € 2.483.40 € L.24L,70

c Faserino weovallen subsidie badhuur zwemlessen € 4.O6t.41 € 4.tt5.77 c 5.7t5.20

c 13.125-61 e 24.224.17 e t?.769.40

2Al7 e.v.

D Subsidie MBvO ook voor Jan van Weert € 1.500.o0

E Subsidie MBvO ook voor vrouwenveren¡qinoen P.M

F Hooere subsidie ouderenver. St. Willibrordus € 1.000.00

€ 2.soo,oo
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GEMEENTE vVEERT

Aan : Vrouwenverenigingen

Weert, 18 januari 2018

Onderwerp
Ons kenmerk

Evaluatie herziening subsidiestelsel
DJ-29432

Geacht bestuur,

Op 23 november 2016 heeft de gemeenteraad de nota 'Herziening subsidiestelsel
vrijwilligersorganisaties'en de bijbehorende bijlagenota vastgesteld. In deze documenten
is vastgelegd welke subsidies vanaf 1 januari 2OL7 van toepassing zijn voor de
vrijwilligersorganisaties. Ook is in deze stukken vastgelegd welke tarieven vanaf 2Ot7 van
toepassing zijn voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties. B¡j de
vaststelling heeft de raad ons gevraagd om goed te kijken of er knelpunten ontstaan als
gevolg van het nieuwe beleid.

Evaluatie en besluitvorming

In 2OL7 hebben wij de knelpunten geëvalueerd. Een aantal vrouwenverenigingen vraagt
subsidie aan voor de activiteit Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO).Subsidie voor MBvO is
momenteel alleen van toepassing voor ouderenverenigingen. Wij hebben besloten dat
subsidie voor MBvO ook mogelijk wordt voor de vrouwenverenigingen. De subsidieregeling
voor vrouwenverenigingen zoals opgenomen in de 'Subsidieregeling Welzijn Weert 2017'
wordt op dit punt gewijzigd.

Voor een nadere toelichting van de bevindingen van de evaluatie en een motivering van
ons besluit verwijzen wij naar het bijgevoegde rapport'Evaluatie herziening subsidiestelsel
vrijwilligersorganisaties 20L7'.

Uitvoering

In 2018 onderzoeken wij of u in aanmerking komt voor de subsidie voor MBvO. U ontvangt
uiterlijk in maart 2018 een aparte brief met meer informatie.

Wilhelminas¡ngel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mãll: gemeente@weert.nl
Webs¡te : www.weert. nl - Twitter : www.twitter. com/gemeenteweert



Tot slot

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Ciscavan der Kraan. Zij is
bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54 6363 en per e-mail op
c.va nder. kraa n@weert. nl

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
secretaris

Bijlage(n) : Rapport'Evalu herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties
2017"
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GEMEENTE vVEERT

Ouderenvereniging Sint Willibrordus
Sint Annastraat 1

6039 AV STRAMPROY

Weert, 18 januari 2018

Onderwerp
Ons kenmerk

Evaluatie herziening subsidiestelsel
DJ-29432

Geacht bestuur,

Op 23 november 2016 heeft de gemeenteraad de nota 'Herziening subsidiestelsel
vrijwilligersorganisaties'en de bijbehorende bijlagenota vastgesteld. In deze documenten
is vastgelegd welke subsidies vanaf 1 januari 2OL7 van toepassing zijn voor de
vrijwilligersorganisaties. Ook is in deze stukken vastgelegd welke tarieven vanaf 2017 van
toepassing zijn voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties. Bij de
vaststelling heeft de raad ons gevraagd om goed te kijken of er knelpunten ontstaan als
gevolg van het nieuwe beleid. U heeft aangegeven knelpunten te ervaren.

Evaluatie en besluitvorming

In 2Ot7 heeft u de knelpunten toegelicht in een gesprek met mevrouw Janssen en
mevrouw van der Kraan. Hierdoor hebben wij inzicht gekregen in de problemen die u
ervaart. Op grond hiervan hebben wij in onze vergadering van 16 januari 2018 het
volgende besloten:

1. De subsidieregeling voor ouderenverenigingen zoals opgenomen in de'Subsidieregeling
Welzijn Weert 2017' wordt gewijzigd.

De wijziging heeft betrekking op de subsidie die wordt gegeven op grond van het aantal
leden. In onderstaande tabel staat de huidige subsidie en de nieuwe subsidie (na
wijziging) naast elkaar.

Aantal leden Huidige subsidie Subsidie
na wiizioino

100-200 € 500.00 € 500.00
200-300 € 1.OOO-00 € 1.000.00

300 of meer € 1.500,00
300-400 € 1.500,00
400-500 € 1.750.00
500-600 € 2.000.00
600-700 € 2.250.OO

700-800 € 2.500.00
800-900 € 2.750.OO

soo-1000 € 3.000.00

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 Az Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website : www.weeft . n I - Twitter : www.tw¡tter.com/ge meenteweert



Voor een nadere toelichting van de bevindingen van de evaluatie en een motivering van
ons besluit verwijzen wij naar het bijgevoegde rapport'Evaluatie herziening subsidiestelsel
vrijwilligersorganisaties 2OL7'.

Uitvoering

Voor de jaren 2OL7 en 2018 heeft u een subsidie voor leden ontvangen van € 1.500,-. Dit
wijzigt voor het jaar 2Ol7 naar € 2.500,- en voor het jaar 2018 naar € 2.750,-. U

ontvangt voor beide jaren binnen enkele weken een aanvullende subsidiebeschikking.

Tot slot

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Ciscavan der Kraan. Zij is
bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54 6363 en per e-mail op
c.vander. kraan@weert. n I

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. nkman
secretaris

Bijlage(n) Rapport'Eval
2017"

e herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties

b
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Tensor Turnen
Wilhelmina Smitstraat 20
6004 SH WEERT

Weert, 18 januari 2018

Onderwerp
Ons kenmerk

GEMEENTE vvE E RT

Evaluatie herziening subsidiestelsel
DJ-29432

Geacht bestuur,

Op 23 november 2016 heeft de gemeenteraad de nota 'Herziening subsidiestelsel
vrijwilligersorganisaties'en de bijbehorende bijlagenota vastgesteld. In deze documenten
is vastgelegd welke subsidies vanaf 1 januari 2OI7 van toepassing zijn voor de
vrijwilligersorganisaties. Ook is in deze stukken vastgelegd welke tarieven vanaf 20L7 van
toepassing zijn voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties. Bij de
vaststelling heeft de raad ons gevraagd om goed te kijken of er knelpunten ontstaan als
gevolg van het nieuwe beleid. U heeft aangegeven knelpunten te ervaren.

Evaluatie en besluitvorming

ln 2OI7 heeft u de knelpunten toegelicht in een gesprek met mevrouw van der Kraan en
dhr. Verheijen. Hierdoor hebben wij inzicht gekregen in de problemen die u ervaart. Op
grond hiervan hebben wij in onze vergadering van 16 januari 2018 het volgende besloten:

De subsidieregeling voor de jeugdleden zoals opgenomen in de'Subsidieregeling Sport
Weert 2Ot7'blijft ongewijzigd. De regeling van aanvullende jeugdledensubsidie bij
scoutinggroepen wordt niet toegepast voor uw vereniging.

Voor een nadere toelichting van de bevindingen van de evaluatie en een motivering van
ons besluit verwijzen wij naar het bijgevoegde rapport'Evaluatie herziening subsidiestelsel
vrijwilligersorganisaties 2OL7'.

Tot slot

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Ciscavan der Kraan. Zij is
bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54 6363 en per e-mail op
c.vander. kraa n@weert. nl

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 Az Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



Met vriendelijke groet,
bu rgemeester en wethouders,

Brinkman A.A.
secretaris burgem

Bijlage(n) : Rapport'Evaluatie herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties
20t7'.



GEMEENTE vuEERT

Gymnastiekvereniging Jan van Weert
Korenmolen 28
6003 BE WEERT

Weert, 18 januari 2018

Onderwerp
Ons kenmerk

: Evaluatie herziening subsidiestelsel
: DJ-29432

Geacht bestuur,

Op 23 november 2016 heeft de gemeenteraad de nota 'Herziening subsidiestelsel
vrijwilligersorganisaties'en de bijbehorende bijlagenota vastgesteld. In deze documenten
is vastgelegd welke subsidies vanaf 1 januari 2OL7 van toepassing zijn voor de
vrijwilligersorganisaties. Ook is in deze stukken vastgelegd welke tarieven vanaf 2OL7 van
toepassing zijn voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties. Bij de
vaststelling heeft de raad ons gevraagd om goed te kijken of er knelpunten ontstaan als
gevolg van het nieuwe beleid. U heeft aangegeven knelpunten te ervaren.

Evaluatie en besluitvorming

In 2OI7 heeft u de knelpunten toegelicht in een gesprek met mevrouw van der Kraan en
dhr. Verheijen. Hierdoor hebben wij inzicht gekregen in de problemen die u ervaart. Op
grond hiervan hebben wij in onze vergadering van 16 januari 2018 het volgende besloten:

1. De subsidieregeling voor de jeugdleden zoals opgenomen in de'Subsidieregeling Sport
Weert 2OL7'blijft ongewijzigd. De regeling van aanvullende jeugdledensubsidie bij
scoutinggroepen wordt niet toegepast voor uw vereniging.

2. U ontvangt met ingang van het jaar 2OL7 subsidie voor de MBvO-groepen.

Voor een nadere toelichting van de bevindingen van de evaluatie en een motivering van
ons besluit verwijzen wij naar het bijgevoegde rapport'Evaluatie herziening subsidiestelsel
vrijwilligersorganisaties 2Ot7'.

Uitvoering

Subsidie voor MBvO-oroeoen
U ontvangt met ingang van het jaar 2OL7 een subsidie van € 375,- voor uw MBvO-
groepen. Dit bedrag geldt per groep. De uitvoering gaat als volgt:
- Voor het jaar 2017 ontvangt u van ons binnen enkele weken een aanvullende

subsidiebeschikking voor de subsidie voor de 4 MBvO-groepen.
- Voor het jaar 2018 nemen wij de subsidie voor 4 MBvO-groepen mee bij de verlening

van de jaarlijkse subsidie. Dit gebeurt in januari 2018. U hoeft hiervoor geen aparte
aanvraag meer in te dienen.

- Vanaf het jaar 2019 kunt u de subsidie voor de MBvO-groepen aanvragen als
onderdeel van de aanvraag van de jaarlijkse subsidie voor sportverenigingen.

W¡lhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website : www.weert. nl - Twitter : www.twitter. co m/gemeenteweert



Tot slot

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Ciscavan der Kraan. Zij is
bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54 6363 en per e-mail op
c.vander. kraa n@weert. nl

Met vrlendeliJke groet,
burg emeester en

G. Brinkman
secretaris

A.

Bijlage(n) Rapport'Eva
20L7"

herzien i ng su bsid iestelsel vrijwi I I i gersorga n isaties



Reddingsbrigade Weert
Kazernelaan 115
6006 SP WEERT

Weert, 18 januari 2018

Onderwerp
Ons kenmerk

GEMEENTE vVEERT

Evaluatie herziening subsidiestelsel
DJ-29432

Geacht bestuur,

Op 23 november 2016 heeft de gemeenteraad de nota 'Herziening subsidiestelsel
vrijwilligersorganisaties'en de bijbehorende bijlagenota vastgesteld. In deze documenten
is vastgelegd welke subsidies vanaf 1 januari 2OL7 van toepassing zijn voor de
vrijwilligersorganisaties. Ook is in deze stukken vastgelegd welke tarieven vanaf 2017 van
toepass¡ng zijn voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties. Bij de
vaststelling heeft de raad ons gevraagd om goed te kijken of er knelpunten ontstaan als
gevolg van het nieuwe beleid. U heeft aangegeven knelpunten te ervaren.

Evaluatie en besluitvorming

ln 2OL7 heeft u de knelpunten toegel¡cht in een gesprek met wethouder Gabriels en
mevrouw van der Kraan. Hierdoor hebben wij inzicht gekregen in de problemen die u
ervaart. Op grond hiervan hebben wij in onze vergadering van 16 januari 2018 het
volgende besloten:

L. Voor het wegvallen van de subsidie voor het gebruik van zwembad De lJzeren Man
voor reguliere zwemlessen wordt een langere fasering toegepast. De fasering is als
volgt gewijzigd:

zlJL7 2018 2019 2fJ2o.

Handhavinq subsidie 50o/o 0o/o Oo/o Oo/o
Tabel 1: oorspronkelijke fasering wegvallen subs¡d¡e badhuur zwemlessen

20L7 2018 2019 2020
Handhavino subsidie 75o/o 50o/o 25o/o Oo/o

Tabel 2: gewijzigde fasering wegvallen subsidie badhuur zwemlessen

2. In 2018 willen wij met u in gesprek over de gevolgen die de in 2OL7 doorgevoerde
beleidswijzigingen voor u hebben op de langere termijn. Wij beoordelen dan of een
verdere financiële tegemoetkoming nodig is. In dit kader zullen wij de hoogte van het
veren ig i ngsta rief (gesu bsid ieerde tarief) opnieuw beoordelen.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website : www.weert. nl - Twitter : www.twitter.com/gemeenteweert



Voor een nadere toelichting van de bevindingen van de evaluatie en een motivering van
ons besluit verwijzen wij naar het bijgevoegde rapport'Evaluatie herziening subsidiestelsel
vrijwilligersorganisaties 2017'.

Uitvoering

Wijzioino fasering wegvallen subsidie reguliere zwemlessen
Het huurbedrag voor 2017 is door het zwembad aan u gefactureerd op grond van een
afbouw van de subsidie zoals vermeld in tabel 1. Voor het jaar 2Ot7 betalen wij het
verschil met de fasering in tabel 2 aan u terug. Concreet betekent dit dat u over het jaar
2017 een bedrag van € 1.293,95 terugbetaald krijgt. Dit bedrag is als volgt berekend:
- 25-meterbad: €4,36 x98,25 =€428,37
- Instructiebad: €8,81 x98,25 = €865,58
De terugbetaling vindt uiterlijk plaats in februari 2018.

In 2018 en 2019 vindt facturatie door het zwembad plaats op grond van de fasering in
tabel 2.

Overleg over de financiële oevolqen oo de lanqe termiin
Wij nodigen i: uiterlijk in maart 2018 uit voor een overleg hierover

Tot slot

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Ciscavan der Kraan. Zij is
bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54 6363 en per e-mail op
c.va nder. kraa n@weert. nl

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. rinkman
secretaris bu

Bijlage(n) Rapport'Evaluatie herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties
2017'.



GEMEENTE vtlEERT

Zwem- en Poloclub De Rog
Scheerderstraat 6
6006 NR WEERT

Weert, 18 januari 2018

Onderwerp
Ons kenmerk

Evaluatie herziening subsidiestelsel
DJ-29432

Geacht bestuur,

Op 23 november 2016 heeft de gemeenteraad de nota 'Herziening subsidiestelsel
vrijwilligersorganisaties'en de bijbehorende bijlagenota vastgesteld. In deze documenten
is vastgelegd welke subsidies vanaf 1 januari 2Ot7 van toepassing zijn voor de
vrijwilligersorganisaties. Ook is in deze stukken vastgelegd welke tarieven vanaf 2017 van
toepassing zijn voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties. Bij de
vaststelling heeft de raad ons gevraagd om goed te kijken of er knelpunten ontstaan als
gevolg van het nieuwe beleid. U heeft op 23 november tijdens de raadvergadering
aangegeven knelpunten te ervaren.

Evaluatie en besluitvorming

In 20L7 heeft u de knelpunten toegelicht in een gesprek met wethouder Gabriels en
mevrouw van der Kraan. Hierdoor hebben wij inzicht gekregen in de problemen die u
ervaart. Op grond hiervan hebben wij in onze vergadering van 16 januari 2018 het
volgende besloten:

1. Voor het wegvallen van de subsidie voor het gebruik van zwembad De lJzeren Man
voor reguliere zwemlessen wordt een langere fasering toegepast. De fasering is als
volgt gewijzigd:

2f,L7 2018 zlJL9 zlJzlJ

Handhavinq subsidie 5Oo/o Oo/o Oo/o Oo/o
Tabel 1: oorspronkelijke fasering wegvallen subs¡die badhuur zwemlessen

2f)L7 2018 2019 2lJ2lJ

Handhavinq subsidie 75o/o 5Oo/o 25o/o Oo/o

Tabel 2: gewijzigde fasering wegvallen subsidie badhuur zwemlessen

2. In 2018 willen wij met u in gesprek over de gevolgen die de in 2Ot7 doorgevoerde
beleidswijzigingen voor u hebben op de langere termijn. Wij beoordelen dan of een
verdere financiële tegemoetkoming nodig is. In dit kader zullen wij de hoogte van het
verenigingstarief (gesubsidieerde tarief) opnieuw beoordelen.

Wilhelminasingel 101
Correspondent¡e: Postbus 950, 6000 Az weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



Voor een nadere toelichting van de bevindingen van de evaluatie en een motivering van
ons besluit verwijzen wij naar het bijgevoegde rapport'Evaluatie herziening subsidiestelsel
vrijwi I I igersorganisaties 20 17' .

Uitvoering

Wijziqino fasering wegvallen subsidie reguliere zwemlessen
Het huurbedrag voor 2017 is door het zwembad aan u gefactureerd op grond van een
afbouw van de subsidie zoals vermeld in tabel 1. Voor het jaar 2OL7 betalen wij het
verschil met de fasering in tabel 2 aan u terug. Concreet betekent dit dat u over het jaar
2017 cen bedrag van € 2.583,36 terugbetaald krijgt. Dit bedrag is als volgt berekend:
- 25-meterbad: € 19,27 x 92 uur = € L.772,84
- Instructiebad: € 8,81 x 92 uur = € 810,52

De terugbetaling vindt uiterlijk plaats in februari 2018.

In 2018 en 2019 vindt facturatie door het zwembad plaats op grond van de fasering in
tabel 2.

Overleq over de financiële gevolgen op de lanqe termijn
Wij nodigen u uiterlijk in maart 2018 uit voor een overleg hierover.

Tot slot

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Cisca van der Kraan. Zij is
bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54 6363 en per e-mail op
c.va nder. kraa n @weert. nl

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
secretaris

Bijlage(n) : Rapport'Evalu
2At7'.

erziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties



GEMEENTE vyEERT

De Landelijke Rijvereniging Weert
Gruttostraat 10
6012RZ HALER

Weelt, 18 januari 2018

Onderwerp
Ons kenmerk

Evaluatie herziening subsidiestelsel
DJ-29432

Geacht bestuur,

Op 23 november 2016 heeft de gemeenteraad de nota 'Herziening subsidiestelsel
vrijwilligersorganisaties'en de bijbehorende bijlagenota vastgesteld. In deze documenten
is vastgelegd welke subsidies vanaf 1 januari 2Ol7 van toepassing zijn voor de
vrijwilligersorganisaties. Ook is in deze stukken vastgelegd welke tarieven vanaf 2017 van
toepassing zijn voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties. Bij de
vaststelling heeft de raad ons gevraagd om goed te kijken of er knelpunten ontstaan als
gevolg van het nieuwe beleid.

Evaluatie en besluitvorming

ln 2OL7 is door de paardensportverenigingen Laar en Equinus aangegeven dat het
wegvallen van de subsidie voor de maneges leidt tot knelpunten. De verenigingen hebben
dit toegelicht in een gesprek. Op grond hiervan hebben wij in onze vergadering van 16
januari 2018 het volgende besloten:

1. Voor het wegvallen van de subsidie voor gebruik van de manege wordt een langere
fasering toegepast. De fasering is als volgt gewijzigd:

zfJ17 2014 2lJL9 2fJ20

Handhavinq subsidie 50o/ox Oo/o Oolo 0o/o
Tabel 1: oorspronkelijke fasering tariefverhoging xmet toepassing drempelbedrag € 500,-

20L7 2018 2019 2fJ2lJ

Handhavinq subsidie 75o/o* 50o/ox 25o/o* Oo/o

Tabel 2: gewijzigde fasering tariefverhoging *zonder toepass¡ng drem € 500,-

2. Wij willen de paardensportverenigingen graag verder ondersteunen bij de aanpak van
de knelpunten die het bestaan in gevaar brengen. Momenteel zijn wij bezig met de
uitwerking van een nieuwe subsidieregeling waarmee w¡j samenwerking willen
bevorderen. In 2018 kunt u op grond van deze regeling een subsidie aanvragen. Met
deze subsidie kunnen verenigingen samen een proces starten om invulling te geven
aan realisatie van een gezonde toekomst. Een samenwerking voor de organisatie van
concoursen kan hierin worden betrokken. Op grond van de resultaten kan worden
beoordeeld of een verdere steun van de gemeente nodig is.

Wilhelm¡nas¡ngel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Webs¡te: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



Voor een nadere toelichting van de bevindingen van de evaluatie en een motivering van
ons besluit verwijzen wij naar het bijgevoegde rapport'Evaluatie herziening subsidiestelsel
vrijwi I I igersorga nisaties 2Ot7' .

Uitvoering

Wiiziging fasering weqvallen subsidie manege
Op grond van de gewijzigde fasering ontvangt u in 2017,2018 en 2019 nog een deel van
de subsidie. Voor het berekenen van de hoogte hiervan hebben wij de subsidie die u in
20L7 méér zou hebben ontvangen als het beleid niet was gewijzigd als basis genomen. Dit
is een bedrag van: e624,00. Op grond hiervan ontvangt u de volgende subsidie:
- 2OL7: € 468,00 (75o/o)
- 2018: € 312,00 (50o/o)
- 2019: € 156,00 (25o/o)

Voor het jaar 2Ot7 heeft u reeds een bedrag ontvangen van € 52,00. Dit bedrag wordt
gecorrigeerd naar € 468,00. Voor het verschil van € 416,00 ontvangt u een aanvullende
subsidie. De beschikking ontvangt u binnen enkele weken.
De subsidie voor de jaren 2018 en 2019 verwerken wij bij de subsidieverlening voor de
jaren 2018 en 2019. De subsidiebeschikking voor het jaar 2018 ontvangt u in januari
20 18.

Verdere ondersteuning
De nieuwe subsidieregeling dient nog te worden vastgesteld. Dit gebeuft binnen enkele
weken. Wij informeren u hierna over de mogelijkheden die dit voor u biedt en de manier
waarop u een aanvraag voor subsidie kunt indienen.

Tot slot

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Ciscavan der Kraan. Zij is
bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54 6363 en per e-mail op
c.vander. kraan@weert. nl

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G nkman
secretaris

Bijlase(n) Rapport 'Evaluatie
20r7',.

iening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties



Pony Club Weert
Henri Dunantstraat 1

6006 LT WEERT

Weert, 18 januari 2018

Onderwerp
Ons kenmerk

GEMEENTE vtlEERT

Evaluatie herziening subsidiestelsel
DJ-29432

Geacht bestuur,

Op 23 november 2016 heeft de gemeenteraad de nota 'Herziening subsidiestelsel
vrijwilligersorganisaties'en de bijbehorende bijlagenota vastgesteld. In deze documenten
is vastgelegd welke subsidies vanaf 1 januari 2OL7 van toepassing zijn voor de
vrijwilligersorganisaties. Ook is in deze stukken vastgelegd welke tarieven vanaf 2017 van
toepassing zijn voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties. Bij de
vaststelling heeft de raad ons gevraagd om goed te kijken of er knelpunten ontstaan als
gevolg van het nieuwe beleid.

Evaluatie en besluitvorming

In 2Ot7 is door de paardensportverenigingen Laar en Equinus aangegeven dat het
wegvallen van de subsidie voor de maneges leidt tot knelpunten. De verenigingen hebben
dit toegelicht in een gesprek. Op grond hiervan hebben wij in onze vergadering van 16
januari 2018 het volgende besloten:

1. Voor het wegvallen van de subsidie voor gebruik van de manege wordt een langere
fasering toegepast. De fasering is als volgt gewijzigd:

20L7 2018 20L9 2lJ2f,

Handhavino subsidie 50o/o* Oo/o Oo/o Oo/o
1: oorspron ing toepassing

2fJt7 2018 2019 2fJ2l)

Handhavinq subsidie 75o/o* 50o/ox 25o/ox Oo/o

Tabel 2: gewijzigde fasering tariefverhoging *zonder toepassing drempelbedrag € 500,-

2. Wij willen de paardensportverenigingen graag verder ondersteunen bij de aanpak van
de knelpunten die het bestaan in gevaar brengen. Momenteel zijn wij bezig met de
uitwerking van een nieuwe subsidieregeling waarmee wij samenwerking willen
bevorderen. In 2018 kunt u op grond van deze regeling een subsidie aanvragen. Met
deze subsidie kunnen verenigingen samen een proces starten om invulling te geven
aan realisatie van een gezonde toekomst. Een samenwerking voor de organisatie van
concoursen kan hierin worden betrokken. Op grond van de resultaten kan worden
beoordeeld of een verdere steun van de gemeente nodig is.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950,6000 Az Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



Voor een nadere toelichting van de bevindingen van de evaluatie en een motivering van
ons besluit verwijzen wij naar het bijgevoegde rapport'Evaluatie herziening subsidiestelsel
vrijwilligersorganisaties 2OL7'.

Uitvoering

Wijziqing faserino weqvallen subsidie maneoe
Op grond van de gewijzigde fasering ontvangt uin2OL7,2018 en 2019 nog een deel van
de subsidie. Voor het berekenen van de hoogte hiervan hebben wij de subsidie die u in
20L7 méér zou hebben ontvangen als het beleid niet was gewijzigd als basis genomen. Dit
is een bedrag van: € 698,00. Op grond hiervan ontvangt u de volgende subsidie:
- 2Ot7: € 523,50 (75o/o)
- 2018: € 349,00 (50o/o)
- 2OL9: € L74,50 (25o/o)

Voor het jaar 2OL7 heeft u reeds een bedrag ontvangen van € 99,00. Dit bedrag wordt
gecorrigeerd naar € 523,50. Voor het verschil van € 424,50 ontvangt u een aanvullende
subsidie. De beschikking ontvangt u binnen enkele weken.
De subsidie voor de jaren 2018 en 2019 verwerken wij bij de subsidieverlening voor de
jaren 2018 en 2019. De subsidiebeschikking voor het jaar 2018 ontvangt u in januari
2018.

Verdere ondersteunino
De nieuwe subsidieregeling dient nog te worden vastgesteld. Dit gebeurt binnen enkele
weken. Wij informeren u hierna over de mogelijkheden die dit voor u biedt en de manier
waarop u een aanvraag voor subsidie kunt indienen.

Tot slot

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Ciscavan der Kraan. Zij is
bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54 6363 en per e-mail op
c.va nder. kraa n @weert. nl

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
secretaris

Bijlage(n) Rapport 'Evaluatie
2017'.

ng subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties



GEMEENTE vtlEERT

Rijvereniging Equinus Stramproy
Isidoorstraat 27
6012 RE HALER

Weert, 18 januari 2018

Onderwerp
Ons kenmerk

Evaluatie herziening subsidiestelsel
DJ-29432

Geacht bestuur,

Op 23 november 2016 heeft de gemeenteraad de nota 'Herziening subsidiestelsel
vrijwilligersorganisaties'en de bijbehorende bijlagenota vastgesteld. In deze documenten
is vastgelegd welke subsidies vanaf 1 januari 2OI7 van toepassing zijn voor de
vrijwilligersorganisaties. Ook is in deze stukken vastgelegd welke tarieven vanaf 2017 van
toepassing zijn voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties. Bij de
vaststelling heeft de raad ons gevraagd om goed te kijken of er knelpunten ontstaan als
gevolg van het nieuwe beleid. U heeft aangegeven knelpunten te ervaren.

Evaluatie en besluitvorming

În 2OL7 heeft u de knelpunten toegelicht in een gesprek met wethouder Gabriels en
mevrouw van der Kraan. Hierdoor hebben wij inzicht gekregen in de problemen die u

ervaart. Op grond hiervan hebben wij in onze vergadering van 16 januari 2018 het
volgende besloten:

1. Voor het wegvallen van de subsidie voor gebruik van de manege wordt een langere
fasering toegepast. De fasering is als volgt gewijzigd:

1: oorspron fasering tariefverhoging xmet toepassing drempelbedrag € 500,-

zlJL7 2018 2019 2fJ20

Handhavinq subsidie 75o/o* 50o/ox 25o/o* Oo/o

Tabel 2: gewijzigde fasering tariefverhog¡ng toepassing mpelbedrag € 500,-

2. Wij willen de paardensportverenigingen graag verder ondersteunen bij de aanpak van
de knelpunten die het bestaan in gevaar brengen. Momenteel zijn wij bezig met de
uitwerking van een nieuwe subsidieregeling waarmee wij samenwerking willen
bevorderen. In 2018 kunt u op grond van deze regeling een subsidie aanvragen. Met
deze subsidie kunnen verenigingen samen een proces starten om invulling te geven
aan realisatie van een gezonde toekomst. Een samenwerking voor de organisatie van
concoursen kan hierin worden betrokken. Op grond van de resultaten kan worden
beoordeeld of een verdere steun van de gemeente nodig is.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website : www. weert. nl - Twitter : www.twitter. co m/gemeenteweert

2018 2lJL9 20202f¡L7
Oo/oHandhavino subsidie 50o/ox 0o/o Oo/o



Voor een nadere toelichting van de bevindingen van de evaluatie en een motivering van
ons besluit verwijzen wij naar het bijgevoegde rapport'Evaluatie herziening subsidiestelsel
vrijwilligersorganisaties 2Ot7'.

Uitvoering

Wijziqino fasering wegvallen subsidie manege
Op grond van de gewijzigde fasering ontvangt u in 20L7,2018 en 2019 nog een deel van
de subsidie. Voor het berekenen van de hoogte hiervan hebben wij de subsidie die u in
2OI7 méér zou hebben ontvangen als het beleid niet was gewijzigd als basis genomen. Dit
is een bedrag van: € 1.547,92. Op grond hiervan ontvangt u de volgende subsidie:
- 2OL7: € 1.160,94 (75o/o)
- 2018: € 773,96 (50o/o)
- 2019: € 386,98 (25o/o)

Voor het jaar 2OL7 heeft u reeds een bedrag ontvangen van € 523,96. Dit bedrag wordt
gecorrigeerd naar€ 1.160,94. Voor het verschil van € 636,98 ontvangt u een aanvullende
subsidie. De beschikking ontvangt u binnen enkele weken.
De subsidie voor de jaren 2018 en 2019 verwerken wij bij de subsidieverlening voor de
jaren 2018 en 2019. De subsidiebeschikking voor het jaar 2018 ontvangt u in januari
2018.

Verdere ondersteuning
De nieuwe subsidieregeling dient nog te worden vastgesteld. Dit gebeurt binnen enkele
weken. Wij informeren u hierna over de mogelijkheden die dit voor u biedt en de manier
waarop u een aanvraag voor subsidie kunt indienen.

Tot slot

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Ciscavan der Kraan. Zij is
bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54 6363 en per e-mail op
c.va nder. kraa n @weert. n I

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
secretaris

A.A.M

Bijlage(n) Rapport'Evaluatie herzieni
2017'.

su bsid iestelsel vrijwi I I igersorga nisaties



GEMEENTE vvEERT

Paardensportvereniging Laar
Koenderstraat 1b
6003 PR WEERT

Weert, 18 januari 2018

Onderwerp
Ons kenmerk

Evaluatie herziening subsidiestelsel
DJ-29432

Geacht bestuur,

Op 23 november 2016 heeft de gemeenteraad de nota 'Herziening subsidiestelsel
vrijwilligersorganisaties' en de bijbehorende bijlagenota vastgesteld. In deze documenten
is vastgelegd welke subsidies vanaf 1 januari 2077 van toepassing zijn voor de
vrijwilligersorganisaties. Ook is in deze stukken vastgelegd welke tarieven vanaf 2017 van
toepassing zijn voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties. Bij de
vaststelling heeft de raad ons gevraagd om goed te kijken of er knelpunten ontstaan als
gevolg van het nieuwe beleid. U heeft aangegeven knelpunten te ervaren.

Evaluatie en besluitvorming

ln 2077 heeft u bezwaar gemaakt tegen de subsidieverlening 2Ot7. U heeft de knelpunten
op 9 mei 2017 toegelicht in de hoorzitting. Hierdoor hebben wij inzicht gekregen in de
problemen die u ervaart. Op grond hiervan hebben wij in onze vergadering van 16 januari
2018 het volgende besloten:

1. Voor het wegvallen van de subsidie voor gebruik van de manege wordt een langere
fasering toegepast. De fasering is als volgt gewijzigd:

2lJL7 2018 2019 2020

Handhavinq subsidie 50o/ox 0o/o Oo/o Oo/o

Tabel 1: oorspronkelijke fasering tariefverhoging xmet toepassing drempelbedrãg € 500,-

2lJ17 2018 2lJL9 2fJ2f¡

Handhavino subsidie 7So/ox 50o/ox 25o/o* Oo/o

Tabel 2: gewijz¡gde fasering toepassing drempelbedrag € 500,-

2. Wij willen de paardensportverenigingen graag verder ondersteunen bij de aanpak van
de knelpunten die het bestaan in gevaar brengen. Momenteel zijn wij bezig met de
uitwerking van een nieuwe subsidieregeling waarmee wij samenwerking willen
bevorderen. In 2018 kunt u op grond van deze regeling een subsidie aanvragen. Met
deze subsidie kunnen verenigingen samen een proces starten om invulling te geven
aan realisatie van een gezonde toekomst. Een samenwerking voor de organisatie van
concoursen kan hierin worden betrokken. Op grond van de resultaten kan worden
beoordeeld of een verdere steun van de gemeente nodig is.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 Az Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website : www. weert. nl - Tw¡tter: www.twitter.com/gemeenteweert



Voor een nadere toelichting van de bevindingen van de evaluatie en een motivering van
ons besluit verwijzen wij naar het bijgevoegde rapport'Evaluatie herziening subsidiestelsel
vrijwilligersorganisaties 2OI7'.

Uitvoering

Wijziginq fasering wegvallen subsidie maneoe
Op grond van de gewijzigde fasering ontvangt uin2O1-7,2018 en 2019 nog een deel van
de subsidie. Voor het berekenen van de hoogte hiervan hebben wij de subsidie die u in
2OL7 méér zou hebben ontvangen als het beleid niet was gewijzigd als basis genomen. Dit
is een bedrag van € 2.096,88. Op grond hiervan ontvangt u de volgende subsidie:
- 2Ot7: € L.572,66 (75o/o)
- 2018: C L.048,44 (50o/o)
- 2019: € 524,22 (25o/o)

Voor het jaar 20L7 heeft u reeds een bedrag ontvangen van € 798,44. Dit bedrag wordt
gecorrigeerd naar € 1.572,66. Voor het verschil van € 774,22 ontvangt u een aanvullende
subsidie. De beschikking hiervan ontvangt u binnen enkele weken.
De subsidie voor de jaren 2018 en 2019 verwerken wij bij de subsidieverlening voor de
jaren 2018 en 2019. De subsidiebeschikking voor het jaar 2018 ontvangt u in januari
20 18.

Verdere ondersteuning
De nieuwe subsidieregeling dient nog te worden vastgesteld. Dit gebeurt binnen enkele
weken. Wij informeren u hierna over de mogelijkheden die dit voor u biedt en de manier
waarop u een aanvraag voor subsidie kunt indienen.

Tot slot

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Ciscavan der Kraan. Zij is
bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54 6363 en per e-mail op
c.vander. kraan@weert. nl

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
secretaris

Bijlage(n) Rapport 'Evaluatie
2017'.

ng subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties



GEMEENTE vVE E RT

Roomskatholieke Weerter Sportvereniging Wi I hel mi na
'08
Zuiderstraat 47
6006 EP WEERT

Weert, 18 januari 2018

Onderwerp
Ons kenmerk

: Evaluatie herziening subsidiestelsel
: DJ-29432

Geacht bestuur,

Op 23 november 2016 heeft de gemeenteraad de nota 'Herziening subsidiestelsel
vrijwilligersorganisaties' en de bijbehorende bijlagenota vastgesteld. In deze documenten
is vastgelegd welke subsidies vanaf 1 januari 2Ot7 van toepassing zijn voor de
vrijwilligersorganisaties. Ook is in deze stukken vastgelegd welke tarieven vanaf 2017 van
toepassing zijn voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties. Bij de
vaststelling heeft de raad ons gevraagd om goed te kijken of er knelpunten ontstaan als
gevolg van het nieuwe beleid. U heeft op 23 november tijdens de raadvergadering
aangegeven knelpunten te ervaren.

Evaluatie en besluitvorming

În 2Ot7 heeft u de knelpunten toegelicht in gesprekken met wethouder Gabriels, mevrouw
van de Ven en mevrouw van der Kraan. Hierdoor hebben wij inzicht gekregen in de
problemen die u ervaart. Op grond hiervan hebben wij in onze vergadering van 16 januari
2018 het volgende besloten:

1. De subsidieregeling voor de jeugdleden zoals opgenomen in de'Subsidieregeling Spoft
Weert 20 17' blijft ongewijzigd.

2. Voor de tariefuerhoging van het gebruik van de voetbalvelden wordt een langere
fasering toegepast. De fasering is als volgt gewijzigd:

20L7 2018 2019* 2020*
Natuurqrasveld € 2.500.00 € 3.000.00 € 3.000.00 € 3.000.00

Kunstorasveld € 6.250.00 € 7.500.00 € 7.500.00 € 7.500.00
Tabel 1 : oorspronkel ijke faser¡ng tariefverhog ing *exclusief ¡ndexer¡ng

20L7 2018 2019 2020
Natuurorasveld € 2.250.00 € 2.500.00 c 2.750.00 € 3.000.00

Kunstorasveld € 5.625.00 € 6.250.00 € 6.875.00 € 7.500.00
Tabel 2: gewijzigde fasering tariefverhoging

Wilhelm¡nasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twltter: www.twitter.com/gemeenteweert



3. Wij willen u graag verder ondersteunen bij de aanpak van de knelpunten die u ervaart
en die uw bestaan in gevaar brengen. Momenteel zijn wij bezig met de uitwerking van
een nieuwe subsidieregeling waarmee wij samenwerking willen bevorderen. In 2018
kunt u op grond van deze regeling een subsidie aanvragen. Met deze subsidie kunt u
het gestarte proces om samen met andere verenigingen uitwerking te geven aan een
gezonde toekomst voortzetten. De gemeente kan desgewenst en waar nodig een
gesprekspartner zijn in dit proces. Op grond van de resultaten kan worden beoordeeld
of er in de toekomst verdere steun vanuit de gemeente nodig is.

Voor een nadere toelichting van de bevindingen van de evaluatie en een motivering van
ons besluit verwijzen wij naar het bijgevoegde rapport'Evaluatie herziening subsidiestelsel
vrijwilligersorganisaties 2OI7'.

Uitvoering

Wijziging fasering tarietuerhooing voetbalvelden
Voor 2017 heeft u inmiddels een huurbedrag betaald op grond van de fasering in tabel 1.
Dit wordt gecorrigeerd naar het bedrag in tabel 2. U ontvangt van ons binnenkort een
creditnota. In 2018 en navolgende jaren vindt facturatie plaats op grond van tabel 2.

Verdere ondersteuning
De nieuwe subsidieregeling dient nog te worden vastgesteld. Dit gebeurt binnen enkele
weken. Wij informeren u hierna over de mogelijkheden die dit voor u biedt en de manier
waarop u een aanvraag voor subsidie kunt indienen.

Tot slot

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Ciscavan der Kraan. Zij is
bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54 6363 en per e-mail op
c.vander. kraan@weert. nl

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

Brinkman
secretaris burge

Bijlage(n) Rapport'Evaluatie herzien
20I7',.

bsid iestelsel vrijwi I I igersorganisaties



FC O.D.A.
Vrakkerveld 5
6002 AZ WEERT

Weert, 18 januari 2018

Onderwerp
Ons kenmerk

GEMEENTE vtlE E RT

Evaluatie herziening subsidiestelsel
DJ-29432

Geacht bestuur,

Op 23 november 2016 heeft de gemeenteraad de nota 'Herziening subsidiestelsel
vrijwilligersorganisaties'en de bijbehorende bijlagenota vastgesteld. In deze documenten
is vastgelegd welke subsidies vanaf 1 januari 20L7 van toepassing zijn voor de
vrijwilligersorganisaties. Ook is in deze stukken vastgelegd welke tarieven vanaf 2Ot7 van
toepassing zijn voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties. Bij de
vaststelling heeft de raad ons gevraagd om goed te kijken of er knelpunten ontstaan als
gevolg van het nieuwe beleid. U heeft op 23 november tijdens de raadvergadering
aangegeven knelpunten te ervaren.

Evaluatie en besluitvorming

ln 2Ot7 heeft u de knelpunten toegelicht in gesprekken met wethouder Gabriels, mevrouw
van de Ven en mevrouw van der Kraan. Hierdoor hebben wij inzicht gekregen in de
problemen die u ervaart. Op grond hiervan hebben wij in onze vergadering van 16 januari
2018 het volgende besloten:

1. De subsidieregeling voor de jeugdleden zoals opgenomen in de 'Subsidieregeling Sport
Weert 2Ot7' blijft ongewijzi gd.

2. Voor de tariefuerhoging van het gebruik van de voetbalvelden wordt een langere
fasering toegepast. De fasering is als volgt gewijzigd:

Tabel 1: oorspronkelijke fasering tar¡efverhog¡ng xexclusief

Tabel 2: gewijzigde fasering tariefverhoging

Wilhelminasingel 101
Correspondentle: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website : www.weert. nl - Twitter: www.tw¡tter.com/gemeenteweert

2l¡17 2018 2019'r 202fJ*
Natuurorasveld € 2.500.00 € 3.000.00 € 3.000.00 € 3.000.00

€ 7.500.00 € 7.500.00 € 7.500.00Kunstqrasveld € 6.250,00

2f,L7 2018 2019 2l¡2l¡
Natuurorasveld € 2.250.00 € 2.500.00 € 2.750.00 € 3.000.00

Kunstqrasveld € 5.625,00 € 6.250.00 € 6.875.00 € 7.500.00



3. Wij willen u graag verder ondersteunen bij de aanpak van de knelpunten die u ervaart
en die uw bestaan in gevaar brengen. Momenteel zijn wij bezig met de uitwerking van
een nieuwe subsidieregeling waarmee wij samenwerking willen bevorderen. In 2018
kunt u op grond van deze regeling een subsidie aanvragen. Met deze subsidie kunt u
het gestafte proces om samen met andere verenigingen uitwerking te geven aan een
gezonde toekomst voortzetten. De gemeente kan desgewenst en waar nodig een
gesprekspartner zijn in dit proces. Op grond van de resultaten kan worden beoordeeld
of er in de toekomst verdere steun vanuit de gemeente nodig is.

Voor een nadere toelichting van de bevindingen van de evaluatie en een motivering van
ons besluit verwijzen wij naar het bijgevoegde rapport'Evaluatie herziening subsidiestelsel
vrijwilligersorganisaties 2Ot7'.

Uitvoering

Wiizioing fasering tariefuerhoginq voetbalvelden
Voor 2017 heeft u inmiddels een huurbedrag betaald op grond van de fasering in tabel 1.
Dit wordt gecorrigeerd naar het bedrag in tabel 2. U ontvangt van ons binnenkort een
creditnota. In 2018 en navolgende jaren vindt facturatie plaats op grond van tabel 2.

Verdere ondersteuning
De nieuwe subsidieregeling dient nog te worden vastgesteld. Dit gebeurt binnen enkele
weken. Wij informeren u hierna over de mogelijkheden die dit voor u biedt en de manier
waarop u een aanvraag voor subsidie kunt indienen.

Tot slot

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Ciscavan der Kraan. Zij is
bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54 6363 en per e-mail op
c.vander. kraan@weeft . nl

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G Brinkman
secretaris

Bijlage(n) Rapport 'Evaluatie
20L7',.

ng subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties

A



GEMEENTE vVE E RT

Voetbalvereniging D. E.S. M.
Postbus LOI67
6000 GD WEERT

Weert, 18 januari 2018

Onderwerp
Ons kenmerk

: Evaluatie herziening subsidiestelsel
: DJ-29432

Geacht bestuur,

Op 23 november 2016 heeft de gemeenteraad de nota 'Herziening subsidiestelsel
vrijwilligersorganisaties'en de bijbehorende bijlagenota vastgesteld. In deze documenten
is vastgelegd welke subsidies vanaf 1 januari 2Ot7 van toepassing zijn voor de
vrijwilligersorganisaties. Ook is in deze stukken vastgelegd welke tarieven vanaf 20L7 van
toepassing zijn voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties. Bij de
vaststelling heeft de raad ons gevraagd om goed te kijken of er knelpunten ontstaan als
gevolg van het nieuwe beleid. U heeft op 23 november tijdens de raadvergadering
aangegeven knelpunten te ervaren.

Evaluatie en besluitvorming

In 2OI7 heeft u de knelpunten toegelicht in gesprekken met wethouder Gabriels, mevrouw
van de Ven en mevrouw van der Kraan. Hierdoor hebben wij inzicht gekregen in de
problemen die u ervaart. Op grond hiervan hebben wij in onze vergadering van 16 januari
2018 het volgende besloten:

1. De subsidieregeling voor de jeugdleden zoals opgenomen in de'Subsidieregeling Sport
Weert 2OL7' blijft ongewijzigd.

2. Voor de tariefuerhoging van het gebruik van de voetbalvelden wordt een langere
fasering toegepast. De fasering is als volgt gewijzigd:

20L7 2018 2019'* 2020*
Natuurqrasveld € 2.500.00 € 3.000.00 € 3.000.00 € 3.000.00

Kunstorasveld € 6.250.00 € 7.500_00 € 7.500_00 € 7.500.00
Tabel 1: oorspronkelijke fasering tariefverhoging *exclus¡ef indexer¡ng

20L7 2018 2019 2020
Natuurqrasveld € 2.250.00 € 2.500.00 € 2.750.00 € 3.000.00

Kunstorasveld € 5.625.00 € 6.250.00 € 6.875.00 € 7.500.00
Tabel 2: gewijzigde fasering tariefverhoging

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 Az Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



3. Wij willen u graag verder ondersteunen bij de aanpak van de knelpunten die u ervaart
en die uw bestaan in gevaar brengen. Momenteel zijn wij bezig met de uitwerking van
een nieuwe subsidieregeling waarmee wij samenwerking willen bevorderen. In 2018
kunt u op grond van deze regeling een subsidie aanvragen. Met deze subsidie kunt u
het gestafte proces om samen met andere verenigingen uitwerking te geven aan een
gezonde toekomst voortzetten. De gemeente kan desgewenst en waar nodig een
gesprekspaftner zijn in dit proces. Op grond van de resultaten kan worden beoordeeld
of er in de toekomst verdere steun vanuit de gemeente nodig is.

Voor een nadere toelichting van de bevindingen van de evaluatie en een motivering van
ons besluit verwijzen wij naar het bijgcvocgde rapport'Evaluatie herziening subsidiestelsel
vrijwi ll igersorgan isaties 20 17'.

Uitvoering

Wijzio i n g faseri ng ta riefverhogi nq voetbalvelden
Yoor 2Ot7 heeft u inmiddels een huurbedrag betaald op grond van de fasering in tabel 1.

Dit wordt gecorrigeerd naar het bedrag in tabel 2. U ontvangt van ons binnenkort een
creditnota. In 2018 en navolgende jaren vindt facturatie plaats op grond van tabel 2.

Verdere ondersteuning
De nieuwe subsidieregeling dient nog te worden vastgesteld. Dit gebeuft binnen enkele
weken. Wij informeren u hierna over de mogelijkheden die dit voor u biedt en de manier
waarop u een aanvraag voor subsidie kunt indienen.

Tot slot

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Ciscavan der Kraan. Zij is
bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54 6363 en per e-mail op
c.vander. kraa n@weert. n I

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G rinkman
secretaris

Bijlage(n) Rapport'Evaluatie h
20L7',.

ning subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties



GEMEENTE vVEERT

Voetbalvereniging Brevendia
Postbus 3141
6039 ZG STRAMPROY

Weert, 18 januari 2018

Onderwerp
Ons kenmerk

Evaluatie herziening subsidiestelsel
DJ-29432

Geacht bestuur,

Op 23 november 2016 heeft de gemeenteraad de nota 'Herz¡ening subsidiestelsel
vrijwilligersorganisaties'en de bijbehorende bijlagenota vastgesteld. In deze documenten
is vastgelegd welke subsidies vanaf 1 januari 2OL7 van toepassing zijn voor de
vrijwilligersorganisaties. Ook is in deze stukken vastgelegd welke tarieven vanaf 2OL7 van
toepassing zijn voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties. Bij de
vaststelling heeft de raad ons gevraagd om goed te kijken of er knelpunten ontstaan als
gevolg van het nieuwe beleid. U heeft op 23 november tijdens de raadvergadering
aangegeven knelpunten te ervaren.

Evaluatie en besluitvorming

In 2OL7 heeft u de knelpunten toegelicht in gesprekken met wethouder Gabriels, mevrouw
van de Ven en mevrouw van der Kraan. Hierdoor hebben wij inzicht gekregen in de
problemen die u ervaart. Op grond hiervan hebben wij in onze vergadering van 16 januari
2018 het volgende besloten:

1. De subsidieregeling voor de jeugdleden zoals opgenomen in de'Subsidieregeling Sport
Weert 20 17' bl ijft ongewijzigd.

2. Voor de tariefuerhoging van het gebruik van de voetbalvelden wordt een langere
fasering toegepast. De fasering is als volgt gewijzigd:

zfJ17 2018 2019* 2020*
Natuurorasveld € 2.500.00 € 3.000.00 € 3.000.00 € 3.000.00

Kunstqrasveld € 6.250.00 € 7.500.00 € 7.500.00 € 7.500.00
Tabel 1: oorspronkel¡jke fasering tariefverhoging *exclus¡ef ¡ndexering

zlJ17 2018 2lJL9 2020
Natuurorasveld € 2.250.00 € 2.500.00 € 2.750.00 € 3.000.00

Kunstqrasveld € 5.625-00 € 6.250.00 € 6.875.00 € 7.500.00
Tabel 2: gewijzigde fasering tariefverhoging

W¡lhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 Az Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



3. Wij willen u graag verder ondersteunen bij de aanpak van de knelpunten die u ervaart
en die uw bestaan in gevaar brengen. Momenteel zijn wij bezig met de uitwerking van
een nieuwe subsidieregeling waarmee wij samenwerking willen bevorderen. In 2018
kunt u op grond van deze regeling een subsidie aanvragen. Met deze subsidie kunt u
het gestarte proces om samen met andere verenigingen uitwerking te geven aan een
gezonde toekomst voortzetten. De gemeente kan desgewenst en waar nodig een
gesprekspartner zijn in dit proces. Op grond van de resultaten kan worden beoordeeld
of er in de toekomst verdere steun vanuit de gemeente nodig is.

Voor een nadere toelichting van de bevindingen van de evaluatie en een motivering van
ons bcsluit vcrwijzen wij naar het bijgevoegde rapport'Evaluatie herziening subsidiestelsel
vrijwilligersorganisaties 2017'.

Uitvoering

Wijziging faserinq tariefverhooino voetbalvelden
Voor 2OI7 heeft u inmiddels een huurbedrag betaald op grond van de fasering in tabel 1.
Dit wordt gecorrigeerd naar het bedrag in tabel 2. U ontvangt van ons binnenkort een
creditnota. In 2018 en navolgende jaren vindt facturatie plaats op grond van tabel 2.

Verdere ondersteuning
De nieuwe subsidieregeling dient nog te worden vastgesteld. Dit gebeurt binnen enkele
weken. Wij informeren u hierna over de mogelijkheden die dit voor u biedt en de manier
waarop u een aanvraag voor subsidie kunt indienen.

Tot slot

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Ciscavan der Kraan. Zij is
bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54 6363 en per e-mail op
c.vander. kraan@weert. nl

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G rinkman
secretaris

Bijlage(n) Rapport'Evaluatie herzieni
20L7'.

bsidiestelsel vrijwilligersorganisaties



GEMEENTE vvEERT

R.K. Sportvereniging Laar
Stellingmolen 52
6003 CH WEERT

Weert, 18 januari 2018

Onderwerp
Ons kenmerk

Evaluatie herziening subsidiestelsel
DJ-29432

Geacht bestuur,

Op 23 november 2016 heeft de gemeenteraad de nota 'Herziening subsidiestelsel
vrijwilligersorganisaties'en de bijbehorende bijlagenota vastgesteld. In deze documenten
is vastgelegd welke subsidies vanaf 1 januari 2Ot7 van toepassing zijn voor de
vrijwilligersorganisaties. Ook is in deze stukken vastgelegd welke tarieven vanaf 2OL7 van
toepassing zijn voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties. Bij de
vaststelling heeft de raad ons gevraagd om goed te kijken of er knelpunten ontstaan als
gevolg van het nieuwe beleid. U heeft op 23 november tijdens de raadvergadering
aangegeven knelpunten te ervaren.

Evaluatie en besluitvorming

In 2OI7 heeft u de knelpunten toegelicht in gesprekken met wethouder Gabriels, mevrouw
van de Ven en mevrouw van der Kraan. Hierdoor hebben wij inzicht gekregen in de
problemen die u ervaart. Op grond hiervan hebben wij in onze vergadering van 16 januari
2018 het volgende besloten:

1. De subsidieregeling voor de jeugdleden zoals opgenomen in de'Subsidieregeling Spoft
Weert 20 L7' blijft ongewijzigd.

2. Voor de tariefuerhoging van het gebruik van de voetbalvelden wordt een langere
fasering toegepast. De fasering is als volgt gewijzigd:

2fJL7 2018 2(t19* 2lJ2lJ*

Natuurqrasveld € 2.500.00 € 3.000.00 € 3.000.00 € 3.000.00

Kunstorasveld € 6.250.00 € 7.500.00 € 7.500.00 € 7.500.00
Tabel 1 : oorspronkelijke

2fJ17 2018 2019 2lJ2f)

Natuurorasveld € 2.250.00 € 2.500.00 € 2.750,00 € 3.000,00

Kunstorasveld € 5.625.00 € 6.250.00 € 6.875.00 € 7.500.00
Tabel 2: gewijzigde faser¡ng ing

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 Az Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Webs¡te : www.weert. nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



3. Wij willen u graag verder ondersteunen bij de aanpak van de knelpunten die u ervaart
en die uw bestaan in gevaar brengen. Momenteel zijn wij bezig met de uitwerking van
een nieuwe subsidieregeling waarmee wij samenwerking willen bevorderen. In 2018
kunt u op grond van deze regeling een subsidie aanvragen. Met deze subsidie kunt u
het gestafte proces om samen met andere verenigingen uitwerking te geven aan een
gezonde toekomst voortzetten. De gemeente kan desgewenst en waar nodig een
gesprekspartner zijn in dit proces. Op grond van de resultaten kan worden beoordeeld
of er in de toekomst verdere steun vanuit de gemeente nodig is.

Voor een nadere toelichting van de bevindingen van de evaluatie en een motivering van
ons besluit verwijzen wij naar het bijgevocgdc rapport'Evaluatie herzicning subsidiestelsel
vrijwilligersorganisaties 2OI7'.

Uitvoering

Wijzi g ing faseri no ta riefuerhoqi ng voetbalvelden
Voor 2OL7 heeft u inmiddels een huurbedrag betaald op grond van de fasering in tabel 1.
Dit wordt gecorrigeerd naar het bedrag in tabel 2. U ontvangt van ons binnenkort een
creditnota. In 2018 en navolgende jaren vindtfacturatie plaats op grond van tabel 2.

Verdere ondersteuning
De nieuwe subsidieregeling dient nog te worden vastgesteld. Dit gebeurt binnen enkele
weken. Wij informeren u hierna over de mogelijkheden die dit voor u biedt en de manier
waarop u een aanvraag voor subsidie kunt indienen.

Tot slot

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Ciscavan der Kraan. Zij is
bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54 6363 en per e-mail op
c.vander. kraan@weert. nl

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
secretaris

Bijlage(n) Rapport'Evaluatie herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties
20L7"

A
b r

mans



GEMEENTE vVE E RT

Moesel Megacles Combinatie Weert
Irenelaan 41
6006 HB WEERT

Weert, 18 januari 2018

Onderwerp
Ons kenmerk

Evaluatie herziening subsidiestelsel
DJ-29432

Geacht bestuur,

Op 23 november 2016 heeft de gemeenteraad de nota 'Herziening subsidiestelsel
vrijwilligersorganisaties'en de bijbehorende bijlagenota vastgesteld. In deze documenten
is vastgelegd welke subsidies vanaf 1 januari 2Ot7 van toepassing zijn voor de
vrijwilligersorganisaties. Ook is in deze stukken vastgelegd welke tarieven vanaf 2Ot7 van
toepassing zijn voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties. Bij de
vaststelling heeft de raad ons gevraagd om goed te kijken of er knelpunten ontstaan als
gevolg van het nieuwe beleid. U heeft op 23 november tijdens de raadvergadering
aangegeven knelpunten te ervaren.

Evaluatie en besluitvorming

In 2OL7 heeft u de knelpunten toegelicht in gesprekken met wethouder Gabriels, mevrouw
van de Ven en mevrouw van der Kraan. Hierdoor hebben wij inzicht gekregen in de
problemen die u ervaart. Op grond hiervan hebben wij in onze vergadering van 16 januari
2018 het volgende besloten:

1. De subsidieregeling voor de jeugdleden zoals opgenomen in de'Subsidieregeling Sport
Weert 20 L7' blijft ongewijzigd.

2. Voor de tariefuerhoging van het gebruik van de voetbalvelden wordt een langere
fasering toegepast. De fasering is als volgt gewijzigd:

2lJL7 2018 2019* 2lJ2lJ*

Natuurqrasveld € 2.500.00 € 3.000.00 € 3.000.00 € 3.000.00

Kunstqrasveld € 6.250.00 € 7.500.00 € 7.500.00 € 7.500.00
ng ta xexclusief ìndexering

2lJL7 2018 2019 2fJ2l,
Natuurqrasveld € 2.250.00 € 2.500.00 c 2.750.00 € 3.000.00

Kunstorasveld € 5.625.00 € 6.250.00 € 6.875.00 € 7.500.00

W¡lhelm¡nasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Webs¡te: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



3. Wij willen u graag verder ondersteunen bij de aanpak van de knelpunten die u ervaart
en die uw bestaan in gevaar brengen. Momenteel zijn wij bezig met de uitwerking van
een nieuwe subsidieregeling waarmee wij samenwerking willen bevorderen. In 2018
kunt u op grond van deze regeling een subsidie aanvragen. Met deze subsidie kunt u

het gestarte proces om samen met andere verenigingen uitwerking te geven aan een
gezonde toekomst voortzetten. De gemeente kan desgewenst en waar nodig een
gesprekspartner zijn in dit proces. Op grond van de resultaten kan worden beoordeeld
of er in de toekomst verdere steun vanuit de gemeente nodig is.

Voor een nadere toelichting van de bevindingen van de evaluatie en een motivering van
ons besluit verwijzen wij naar het bijgevoegde rapport'Evaluatie herziening subsidiestelsel
vrijwi ll igersorgan isaties ZOLT'.

Uitvoering

Wijzigino fasering tarietuerhoqing voetbalvelden
Voor 2017 heeft u inmiddels een huurbedrag betaald op grond van de fasering in tabel 1.
Dit wordt gecorrigeerd naar het bedrag in tabel 2. U ontvangt van ons binnenkort een
creditnota. In 2018 en navolgende jaren vindt facturatie plaats op grond van tabel 2.

Verdere ondersteuning
De nieuwe subsidieregeling dient nog te worden vastgesteld. Dit gebeurt binnen enkele
weken. Wij informeren u hierna over de mogelijkheden die dit voor u biedt en de manier
waarop u een aanvraag voor subsidie kunt indienen.

Tot slot

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Ciscavan der Kraan. Zij is
bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54 6363 en per e-mail op
c.vander. kraa n@weert. nl

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
secretaris
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