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Maatwerksubsidie groot onderhoud 2018 Stichting Gemeenschapscentrum De Zaal

Voorstel
Aan de Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy de jaarlijkse maatwerksubsidie groot
onderhoud wijkaccommodaties te verlenen van maximaal € 11.964,-

Inleiding

Op 23 november 2016 heeft de raad de 'Algemene subsidieverordening Weert 2017' en de
Nota 'Herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2Ot7'vastgesteld. In de nota is
vastgelegd welke organisaties in aanmerking komen voor subsidie. Enerzijds gaat het om
subsidies aan een brede doelgroep (zoals sportverenigingen, ouderenverenigingen en
scoutinggroepen). Hiervoor heeft uw college subsidieregelingen vastgesteld waarvan de
uitvoering plaatsvindt op basis van ambtelijk mandaat.

Anderzijds is er sprake van 'losstaande subsidieontvangers'. Deze subsidies zijn niet
opgenomen in de vastgestelde subsidieregelingen, maar staan met naam en het maximaal
te verlenen subsidiebedrag vermeld in de begroting. Dit geldt ook voor de
maatwerksubsidie aan Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy voor het groot
onderhoud aan de wijkaccommodatie'De Zaal'. De Stichting Gemeenschapscentrum
Stramproy heeft op 26 september 2OI7 een aanvraag voor subsidie voor het jaar 2018
ingediend.

Beoogd effect/doel

Een rechtmatige verlening van de subsidie voor 2018

Argumenten

Bij de vaststelling van het nieuwe subsidiestelsel heeft de gemeenteraad besloten dat
deze subsidie behouden blijft.
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De Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy ontvangt sinds 2013 subsidie voor het
groot onderhoud van het Gemeenschapscentrum 'De Zaal'. Hierover heeft de
gemeenteraad op 10 april 2013 een besluit genomen. In de door de raad vastgestelde
nota'subsidiebeleid herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisatie20tT'is voorzien in
het continueren van deze subsidie.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

De subsidie van € 11.964,- kan ten laste worden gebracht van het grootboeknummer
6301106, kostencategorie 6425000 (inkomstenoverdrachten wijkcentra), budget 2018.
Het budget is voldoende toereikend voor deze subsidieverlening. De subsidie wordt in vier
termijnen uitbetaald.

Uitvoering/evaluatie

Bij de subsidievaststelling 2018 wordt beoordeeld of de activiteiten waarvoor subsidie is

verleend, zijn verricht en er is voldaan aan de subsidie verbonden verplichtingen. Deze
zijn opgenomen in bijgevoegde beschikking. Een aanvraag tot subsidievaststelling moet
door de Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy uiterlijk 1 april 2019 worden
ingediend.

Communicatie/ participatie

De Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy wordt door middel van bijgevoegde
concept-beschikking op de hoogte gebracht.

Overleg gevoerd met

Intern:

R. Deneer, beleidsadviseur
P. Vos, financieel adviseur

Extern

Bijlagen

Conceptbeschikking en -berekening
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Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy
Het bestuur
Postbus 3121
6039 ZG STRAMPROY

weert, l8JAll.2fl18

Onderwerp
Ons kenmerk

beschikking subsidieverlening 2018
DJ-15647

Geacht bestuur,

U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente Weert. Hiermee vraagt u ons om
een jaarlijkse subsidie voor het jaar 2018 voor het groot onderhoud van de
wijkaccommodatie. In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
Wij verlenen u voor het jaar 2018 subsidie voor een bedrag van € 11.964,00. Dit bedrag is
vastgelegd in de subsidieregeling Begrotingsposten Weert 2078.

Betaling/Verrekening
U krijgt elk kwartaal een voorschotbedrag van € 2.991,00. Dit maken wij overop uw
bankrekeningnummer NL71 RABO 0149 9018 01.

Verplichtingen
. Er is een aantal algemene verplichtingen waaraan u als subsidieontvanger moet

voldoen:
- U verricht de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend.
- U informeert het college zo spoedig mogelijk schriftelijk:

- over besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteit(en)
waarvoor subsidie is verleend, dan wel opheffing van de organisatie.

- over relevante wijzigingen in de financiële enlof organisatorische verhouding met
derden.

- wanneer er wijziging van de statuten plaatsvindt voor zover het betreft de vorm
van de rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel van de
rechtspersoon.

- U doet onmiddellijk schriftelijk melding aan het college zodra aannemelijk is dat:
- de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend niet of niet geheel zullen worden

verricht.
- er niet of niet geheel zal worden voldaan aan de verplichtingen, welke verbonden

zijn aan de beschikking tot subsidieverlening.
. Daarnaast is er een aantal specifieke verplichtingen waaraan u als subsidieontvanger

moet voldoen, namelijk:
- U verplicht zich ertoe het groot onderhoud aan het Gemeenschapscentrum

Stramproy op deugdelijke wijze uit te voeren.

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



Verantwoording
Voor één of meerdere onderdelen van uw subsidie vindt achteraf een vaststelling plaats.
U levert hiertoe uiterlijk 1 april 2019 de aanvraag voor de vaststelling 2018 in. U ontvangt
hiervoor tijdig het benodigde aanvraagformulier.

Het college kan bepalen dat u ook andere, dan de hierboven bedoelde gegevens die voor
de vaststelling van belang zijn, moet overleggen.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen aan
het college van burgemeester en wethouders. Het adres ls:

Postbus 950
6000 AZ WEERT

Zorgtu ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Schrijf
in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres, datum en handtekeninq;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur een

kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Cathy Timmermans. Zij is bereik-
baar op telefoonnummer (0495) 57 54 92 en per e-mail op C.Timmermans@weert.nl.

Wij wensen u veel succes met uw activiteiten.

Met vriendelijke g roet,
bu rgemeester en wethoude ,t,3

nkman
secretaris

Bijlage(n) - subsidieberekening
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MAATWERKSU BSIDIE GROOT ON DERHOUD
WIJKACCOMMODATIES
SUBSIDIEVERLENING 20 18

StÍchting Gemeenschapshuis Stramproy ( De Zaal)

De subsidieverlening voor het jaar 2018 bedraagt:

A. Vast bedrag € 11.964,00 € 11.964,00
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