
]'il-S 14.7s
oItoIL

år.o> GEMEENTE vvE E R1

Onderwerp

Subsidieregeling burgerinitiatieven Weert 2017

Voorstel

1. De subsidieregeling burgerinitiatieven 2Ot7 tot 1 juli 2019 te verlengen.
2. Voor het jaar 2019 een subsidieplafond van vooralsnog €45.250,00 op te nemen, onder
voorbehoud van instemming door de gemeenteraad in december 2018 met de
overheveling van het restantbudget burgerinitiatieven in de slotwijziging 2018.
3. Subsidieregeling en subsidieplafond op de voorgeschreven wijze bekend te maken.
4. În 20L9 een voorstel voor de gemeenteraad voor te bereiden voor een nieuwe
(verbrede) regeling conform wens uit het Programma 2018-2022'Weert in verbinding'.
5. In het eerste kwartaal 2019 een evaluatie naar de raad te brengen.
6. De raadsleden te informeren via de TILS-lijst.

Inleiding

Op 23 november 2016 heeft de raad het subsidiebeleid en de Algemene
subsidieverordening weert 2017 (ASV 2ot7) vastgesteld. De subsidieregeling
Burgerinitiatieven Weert 2017 sluit aan op de beleidskaders van de raad en de bepalingen
in de ASV 2Ot7.De criteria die aan deze subsidieregeling ten grondslag liggen zijn op 15
februari 20L7 door uw college vastgesteld (BW-010399) en door de raad op 29 maart
2017 (RAD-001385). Op 13 juni 2OL7 is de subsidieregeling door uw college vastgesteld
(BW-010399). De regeling isop22juni 2017 in werking getreden. De regeting is
tussentijds geëvalueerd. Uw college heeft op 20 februari 2018 ingestemd (DJ-37466) met
verzending van een raadsinformatiebrief (kenmerk 3569t/35709) aan de raad over de
evaluatie.
De huidige regeling stopt per l januari 2019. Voor 2019 is géén budget opgenomen in de
begroting voor voortzetting van de regeling.
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Beoogd effect/doel

Inwoners kunnen ook in 2019 burgerinitiatieven indienen en hiervoor ondersteuning en

subsidie krijgen op basis van een subsidieregeling.

Argumenten

1.1. De huidige regeling stopt per 1 januari 2019.
In de huidige regeling staat dat deze stopt per l januari 2019. Door de regeling te
verlengen kunnen inwoners ook in 2019 gebruik maken van de regeling. De regeling moet
dan wel opnieuw gepubliceerd worden met een nieuwe einddatum en subsidieplafond.

1.2. De regeling voldoet aan een behoefte.
De tussentijdse evaluatie (over 2077) gaf aan dat de regeling een succes was en geen

bijstelling behoefde. De regeling is in 2018 niet formeel geëvalueerd, maar de animo voor
de regeling was ook in 2018 erg groot en er zijn geen signalen dat deze niet voldoet. De

subsidieregeling is daarbij een hulpmiddel om ideeën te oogsten en daarover met
initiatiefnemers in gesprek te gaan om te kijken hoe een idee verder uitgewerkt kan worden.
Daarbij wordt het succes bepaald door de impact van de regeling en niet door het bedrag van
de uitgekeerde subsidie.

2.1. Er zijn geen structurele middelen in de begroting opgenomen.
Ornclat er geen structurele middelen in de begroting zijn opgenomen voor 2020 en verder
heeft de te verlengen regeling een einddatum van 31 december 20t9.

2.2. Middelen uit 2018 kunnen gebruikt worden in 2019
Omdat in 2018 niet het gehele bedrag is opgenomen aan subsidie, kan dit bedrag
overgeheveld worden naar 2019. Dit bedrag is dan meteen het subsidieplafond voor de
regeling in 2019. Het overhevelingsvoorstel is opgenomen in de slotwijziging 2018.

3. Van de regeling kan pas gebruik gemaakt worden als deze bekend is.
De regeling moet gepubliceerd worden voordat hier gebruik van gemaakt kan worden. Dit
moet op de voorgeschreven wijze voor subsidieregelingen.

4. In het Programma 2018-2022'Weert in verbinding' is de wens opgenomen de
subsidieregel i ng te verbreden.
Hoe de wens om verbreding vertaald kan worden in een subsidieregeling wordt
onderzocht. Samen met een evaluatie van de huidige (en verlengde) subsidieregeling
moet dit leiden tot een voorstel aan de raad inclusief financiële en personele
consequenties. Hiermee kan dan ook rekening gehouden worden bij opstelling van
kadernota en begroting 2O2O en verder.

6. Het is gewenst om de raadsleden te informeren.
Omdat de huidige regeling per l januari 2019 stopt is het wenselijk om de raad te
informeren over de verlenging en het voornemen om met een nieuw voorstel voor de raad

in 2019 te komen.

Kanttekeningen en risico's

2. Er kan meer subsidie gevraagd worden dan het beschikbare plafondbedrag
Van te voren kan niet ingeschat worden hoeveel aanvragen ingediend worden en voor
welk bedrag. Subsidie wordt geweigerd als het plafondbedrag overschreden wordt. Dit
risico is echter klein, omdat het bedrag dat aan subsidie is verleend voor 2077 en 2018
samen lager is dan het beschikbare plafondbedrag voor 2019.
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Financiële, personele en juridische gevolgen

Er is in de slotwijziging 2018 voorgesteld om het restantbudget 2018 voor
burgerinitiatieven over te hevelen van 2018 naar 2019. Het overhevelingsbedrag wordt
vastgesteld o.b.v. de jaarrekeningcijfers 2018.
Het bedrag is beschikbaar onder voorbehoud van instemming van de raad van 19
december 2018 met de slotwijziging.

De regeling wordt uitgevoerd binnen de bestaande ambtelijke capaciteit. De inzet van
deze capaciteit wordt meegenomen bij de evaluatie van de bestaande en verlengde
regeling en het voorstel aan de raad voor een verbrede regeling.

De regeling en subsidieplafond moeten gepubliceerd worden voordat ze in werking kunnen
treden.

Duurzaamheid

N.v.t.

Uitvoering/evaluatie

De regeling wordt ook in 2019 uitgevoerd, zoals in 2Ot7 en 2OtB.
De evaluatie wordt meegenomen bij een voorstel voor een nieuwe regeling.

Com municatie/ pa rticipatie

De regeling wordt opnieuw gepubliceerd en er zal naar inwoners gecommuniceerd worden
dat er gebruik kan worden gemaakt van de regeling in 2019.

De raadsleden worden geïnformeerd door plaatsing van dit advies op de TILS-lijst.

Overleg gevoerd met

Intern

Gwen Backhaus (OCSW)
Marie-Lou Rosbergen (OCSW)
Roel Deneer (OCSW)
Patricia Vos (financiën)

Extern

Samenfondsoaes
Leefbaarheidsmedewe rkers Wonen Lim bu rgl leefbaa rheidsfonds
Opbouwwerkers Punt Welzijn.
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