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Tenderregel in g vrijwilligersactiviteiten

Voorstel

1. Te verlenen dan wel af te wijzen subsidies in het kader van de tenderregeling
vrijwilligersactiviteiten met als thema 'Samenwerken en Verbinden', conform het
advies van de adviescommissie en conform bijgaande subsidiebeschikkingen.

2. Het resterende bedrag van het voor deze tenderregeling geldende subsidieplafond
ad € 10.100,- toe te voegen aan het subsidieplafond van de tweede tranche van
de tender vrijwilligersactiviteiten 2018.

3. De raad te informeren via de TILS-Iijst.

Inleiding

Op 23 januari 2018 heeft uw college besloten om een tenderregeling
vrijwilligersactiviteiten met als thema 'Samenwerken en Verbinden' in te stellen. De
bepaalde looptijd van de eerste tranche van deze tender is van 15 februari 2018 tot 16
april 2018. Het beschikbaar gestelde subsidiebudget (subsidieplafond) voor deze eerste
tranche bedraagt € 37.500,-.
In totaal zijn t6 subsidieaanvragen ingediend voor de eerste tranche van deze tender.
Zoals omschreven in de tenderregeling zijn deze aanvragen beoordeeld door een
adviescommissie. Deze adviescommissie heeft het advies geformuleerd.

Beoogd effect/doel

De tenderregeling vrijwilligersactiviteiten is ingesteld om de vrijwilligersorganisaties die
vallen onder de'Nota herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2017'ruimte te
geven voor vernieuwende activiteiten.
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In het bijgevoegde verslag van de adviescommissie zijn de ingediende subsidieaanvragen
beoordeeld. De door de adviescommissie voorgedragen initiatieven voldoen aan de criteria
en komen derhalve voor subsídie in aanmerking.

Advies adviescom missie tenderreqeling
De adviescommissie heeft de 16 ingediende aanvragen als volgt beoordeeld:
7a) Voldoen niet:
Dc subsidieaanvragen van 6 initiatieven vallen niet onder de doelgroep
"Vrijwilligersorganisaties die vallen onder de Nota herziening subsidiestelsel
vriiwillioersoro¡nicaties 2O!7" en deze tenderreoelino en ziin om die reden niet in.-J-....J-..-.J..

behandeling genomen. Het betreft de aanvragen:

Daarnaast zijn er 5 aanvragen die onvoldoende scoren op het puntentotaal van de
beoordelingscriteria: 1. (samenwerking), 2. (wederkerigheid) of 7. (gezonde
bedrijfsvoering). Zoals omschreven in de tenderregeling dient er op deze criteria
tenminste 1 punt te worden gescoord. Wordt hieraan niet voldaan dan heeft dat
automatisch het gevolg dat er geen recht bestaat op subsidie. Het betreft:

7b) Voldoen:
De commissie concludeert dat de volgende 5 aanvragen voldoen aan de criteria zoals
omschreven in de Tenderregeling:

Nr Initiatiefnemer Titel
2 Stichtinq Bibliothcek Tu nqelroy Inventarisatie biebboeken
5 Kepel Gootqemooti Unne verzörqdie middiq
6a Stichting Voedselbank Weert Open dag 26-05-2018 en

onderhoud/renovatie pand Dr
Schaepmanstraat 17

10 Hartsave Leuken Opleiden BHV-ers, plaatsen en onderhouden
AED'S

11 Imkervereniging St. Ambrosius
Weert

Kinderen/jeugd bekend maken met de
wereld van de honinobii

L4 Natuur en Milieucentrum Tentoonstellino Duurzaamheid

Nr. Initiatiefnemer Titel
6b RK Sportverenig ing Laar 7 x 7 toernooi

Onderhoud/renovatie clu bhu is
7 Stichtinq Wiikraad Fatima Dierbaar huisbezoek
8 Wilhelmina'08 Onderzoek aanpassing kantine naar

mu ltifunctioneel qebouw
9 FC Oda Samenwerkino voor nieuwbouw
L2 PSV Laar Structurele samenwerking Weerter paarden-

soort veren¡qinqen

Nr. Initiatiefnemer Titel
1 Gymnastiekvereniging Jan van

Weert
Ontmoetingsru imte sportcom plex
Kazerne/AZC

3 Stedelijke Harmonie St. Antonius
Weert

Beheer, uitbreiding en onderhoud
Muziekhuis Weert

4 Scoutinq Hubrova Lockdown Weert
13 Gemenod Koor Da Caoo Vivaldi muziek van toen en nu
15 Harmonie St. Joseph Weert Zuid Haa lbaarheidsonderzoek hersch i kking

maatschappeliike voorzien inqen
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Ho n o reren / weig eren su bsi d ie
De commissie concludeert dat de volgende aanvragen kunnen worden gehonoreerd en een
subsidie verleend kan worden (in volgorde van puntenaantal);

1) De aanvraag van Scouting Hubrova heeft het hoogste aantal punten (37 punten)
gescoord. Derhalve wordt voorgesteld de gevraagde subsidie ad € 2.200,- te
verlenen.

2) De aanvraag van Gymnastiekvereniging Jan van Weert heeft een gedeelde tweede
plaats voor wat betreft de score (36 punten). Voorgesteld wordt de gevraagde
subsidie ad € 7.000,- te verlenen.

3) De aanvraag van Stedelijke Harmonie St. Antonius Weert heeft een gedeelde
tweede plaats voor wat betref de score (36 punten). Voorgesteld wordt de
gevraagde subsidie ad € 8.200,- te verlenen.

4) De aanvraag van Harmonie St. Joseph Weert Zuid heeft een gedeelde tweede
plaats voor wat betreft de score (36 punten). Voorgesteld wordt de gevraagde
subsidie ad € 7.500,- te verlenen.

5) De aanvraag van Gemengd Koor Da Capo heeft de vijfde plaats voor wat betreft
de score (31 punten) voorgesteld wordt de gevraagde subsidie ad € 2.500,- te
verlenen.

7c) Restant bedrag:
Voor de verlening van bovenstaande 5 aanvragen is een bedrag van € 27.400,- nodig. Het
beschikbare subsidieplafond voor deze eerste tranche van deze tender in 2018 bedraagt
€ 37.500,-. Er resteeft derhalve een bedrag van € 10.100,-. De adviescommissie stelt

voor om dit bedrag toe te voegen aan de tweede tender van 2018 die in het najaar
uitgeschreven wordt.

Advies
Voorgesteld wordt om de adviezen la, 1b en lc van de adviescommissie over te nemen

Kanttekeningen en risico's

Bij de subsidieaanvragen zaten twee aanvragen die niet in behandeling zijn genomen
omdat ze niet tot de doelgroep behoorden maar waarvan de adviescommissie
beoordeelde dat het initiatieven zijn die wel voor een positieve verbinding ¡n Weert zorgen
Deze aanvragen zijn onder de aandacht gebracht van het Fonds Burgerinitiatieven.
Een andere aanvraag die niet tot de doelgroep behoort wordt onder de aandacht gebracht
van de armoede coördinator. Een vierde subsidieaanvraag/ die wel tot de doelgroep
behoott maar waar geen recht is omdat er geen sprake is van wederkerigheid wordt onder
de aandacht gebracht van het WMO-team.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Het totaalbudget van de te verlenen subsidies bedraagt € 75.000,- per jaar waarvan
€ 37.500,- voor deze eerste tranche van de tenderregeling. Dit betekent dat het
subsidieplafond voor deze eerste tranche niet bereikt wordt en dat er voor de tweede
tranche in de tenderregeling een bedrag resteert van €47.600.-.

Uitvoering/evaluatie

In de bijgevoegde beschikkingen is opgenomen dat bij de aanvraag tot subsidievaststelling
een financiële en inhoudelijke verantwoording dient te worden overlegd. Op basis van deze
gegevens zal de subsidie definitief worden vastgesteld.
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Commu n icatie/ participatie

De tenderregeling is gepubliceerd in het Digitale Gemeenteblad en op de gemeentelijke
website www.weert.nl. (in de periode van 15 februari 2018 tot en met 16 april 2018).
Tevens is aan de verenigingen die tot de doelgroep behoren een mail toegestuurd.

Overleg gevoerd met

Intern:

W. Truyen, OCSW, lid van de adviescommissie
C. van der Kraan, OCSW, lid van de adviescommissie
I. Willems, OCSW, lid van de adviescommissie
M.L. Rosbergen, OCSW, juridisch beleidsadviseur
P. Vos, F&C, beleidsadviseur financirän

Extern

Bijlagen:

1. Subsidieaanvragen
2. Verslag van de adviescommissie
3. Concept subsidiebeschikkingen (worden definitief op basis van collegebesluit)
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