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Onderwerp

Subsidie Stichting Gezondheidsbevordering Weert-Stramproy

Voorstel
1. Voor 2019 aan de Stichting Gezondheidsbevordering Weert-Stramproy subsidie te

verlenen voor de activiteit Meer Bewegen voor Ouderen tot een bedrag van
€750,- conform bijgevoegde concept beschikking.

Inleiding

De Stichting Gezondheidsbevordering Weert-Stramproy, verder te noemen de Stichting,
verzoekt om subsidie voor 2019 voor de activiteit Meer Bewegen voor Ouderen die aan
twee groepen wordt aangeboden. De Stichting bestaat geheel uit vrijwilligers en voldoet
aan alle eisen met betrekking tot de activiteit Meer Bewegen voor Ouderen.

Beoogd effect/doel

Het voortzetten van het aanbod Meer Bewegen voor Ouderen.

Argumenten

7.1. De activiteit Meer Bewegen voor Ouderen is door de gemeente beoordeetd als een
bela n g rij ke a ctiv iteit.

Door subsidie te verlenen kan de Stichting de activite¡t blijven aanbieden. Met de bijdrage
die de deelnemers betalen kunnen niet alle kosten voor de huur van de zaal en de
vergoeding voor professionele begeleiding betaald worden. Met het ontvangen van
subsidie is dit wel mogelijk.
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Na de 'Evaluatie herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2017' konden naast
ouderenverenigingen ook vrouwenverenigingen en gymnastiekvereniging Jan van Weert in

aanmerking komen voor subsidie voor Meer Bewegen voor Ouderen. De Stichting
Gezondheidsbevordering Weert-Stramproy is de enige organisatie die buiten de genoemde

organisaties om tot nu toe een verzoek voor subsidie heeft ingediend.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De Stichting heeft twee groepen Meer Bewegen voor Ouderen. De hoogte van de subsidie
is €375,- per groep. De totale subsidie voor 2019 bedraagt derhalve €75O,-.
Bij de herziening van het subsidiestelsel is een structurele post van €10.000,- in de

begroting opgenomen om fluctuaties binnen het subsidiebudget op te kunnen vangen.
Bij de verlening van de subsidie aan de Stichting voor 2018 is voorgesteld om de subsidie
voor 2019 ook uit deze post te dekken, aangezien op dat moment de begroting 2019 al
gereed was. Vanaf 2O2O kan het subsidie aan de Stichting middels een mandaatadvies
verleend worden. De kosten kunnen ten laste worden gebracht van het budget subsidie
ouderenveren ig ingen.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Bij de eerstvolgende herziening van de Subsidieregeling Welzijn Weert 2017 dient de
Stichting Gezondheidsbevordering Weert-Stramproy hierin opgenomen te worden.

Com mu nicatie/ participatie

De Stichting wordt schriftelijk geïnformeerd over uw besluit door middel van bijgevoegde
beschikking.

Overleg gevoerd met

Intern:

Patricia Vos, beleidsadviseur financiën
Cisca van der Kraan, beleidsadviseur OCSW

Extern:

Niet van Toepassing
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