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GEMEENTE VYEERT

Aantekeningen van de ambtelijke adviescommissie Tenderregeling Samenwerken
en Verbinden
Bijeenkomst d.d. 24 april 2018
Stadhuis te Weert

Aanwezig:
Marianne van de Ven
Ingrid Willems
Cisca van der Kraan
Wim Truyen
Mieke Kuijpers

voorzitter, sen ior beleidsadviseu r
beleidsadviseur OCSW
beleidsadviseur Sport
beleidsadviseur Cu ltuu r
secretaris, beleidsadviseur OCSW

Voorwaarden:
- Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door organisaties uit de doelgroep

(art. 2)
- Op onderdelen 1,2 en 7 moet tenminste 1 punt worden gescoord (doelgroep,

wederkerigheid, gezonde bed rijfsvoering)
- Aanvraag moet ingediend zijn voor de sluitingsdatum
- Subsidieplafond mag niet worden overschreden

Totaal ingediende voorstellen: 16

6

5

Aanvraag niet in behandeling genomen: behooft niet tot de doelgroep
Aantal geen recht: geen sprake van wederkerigheid, begroting is niet
sluitend of combinatie van factoren:
Ra rde resterende aa

Totaal € 27 .4OO,- Restant: € 10.100,-

Bij de aanvragen die niet in behandeling genomen zijn zaten 2 aanvragen waarvan we
denken dat ze wel kansrijk zijn op middelen vanuit Burgerinitiatieven. Hierover zijn we
met de regisseur wijkgericht werken in gesprek. Mocht dit kansrijk zijn dan hoeven ze niet
alles opnieuw aan te vragen maar misschien alleen aanvullende informatie verstrekken.

Organisatie Naam proiect Score Bedrag
Scouting
Hubrova

Lockdown Weert 37 €2200,=

Gymnastiek
Vereniging
Jan van Weert

Ontmoetings Ruimte
Kazerne/AZC

36 € 7000,=

Stichting
Harmonie St.

Antonius

Muziekhuis Weert 36 € 8200,=

Harmonie St.

Joseph Weert
Tuid

Haalbaarheidsondezoek
herschikking
maatschappelijke
voorzieninqen

36 € 7.500,=

Gemengd koor
Da Capo

Vivaldi muziek van toen
en nu

31 € 2500,=



Bij de aanvragen die geen recht hadden zat l aanvraag die innovatief en vernieuwend is.
Zou deze aanvraâg meegedaan hebben met de tender van doorbraakprojecten Sociaal
Domein dan zou die wel kansrijk zijn. Om die reden gaan we hierover in gesprek met
collega's WMO.

Totaal overzlcht van de aanvragen

1. Gymnastiekvereniging Jan van Wee¡t
Tensor Turnen

Naam project: Ontmoetingsruimte spoftcomplex Kazerne/ AZC
Subsidieverzoek € 7OOO,=

Reactie adviescommissie :

De aanvraag voldoet aan de voorwaarde van de Tenderregeling Samenwerken en
Verbinden, 2. Doelgroep 2.1 "Met deze tender worden vrijwilligersorganisaties die vallen
o¡der-de "Nota herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2OI7" uitgcnodigd om
een subsidieaanvraag in te dienen voor projecten en activiteiten rond het thema
Samenwerken en verbinden." De aanvraag kan daarom in behandeling worden genomen.

De aanvraag scoott 36 punten.

In de nieuwe hal gaat Jan van Weert meer samenwerken met Tensor Turnen. Niet alleen
door als beide groepen tegelijkertijd te trainen in dezelfde hal, maar ook door daarna één
ontmoetingsruimte te delen.

2. Stichting Bibliotheek Tungelroy
tvtrÉ\ Ktffìpevero

Naam project: Inventarisatie biebboeken
Subsidieverzoek € 500,=

Reactie adviescommissie :

In de voorwaarden Tenderregeling Samenwerken en Verbinden,
staat bij 2. Doelgroep 2.1"Met deze tender worden vrijwilligersorganisaties die vallen on
de "Nota herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2017" uitgenodigd om een
subsidieaanvraag in te dienen voor projecten en activiteiten rond hetthema Samenwerken
en verbinden."
Stichting Bibliotheek Tungelroy ontvangt geen subsidie op grond van deze nota.
Er kan daarom geen subsidie op basis van de tenderregeling worden verleend.

De commissie vindt het ingediende project echter wel een positieve activiteit welke zorgt
voor samenwerking en verbinding in Tungelroy. Een "stimuleringssubsidie "van
bijvuorbeeld € 500,- zou hier wel op zijn plaats zijn. De aanvraag zal onder de aandacht
worden gebracht van het Fonds Burgerinitiatieven.

3. Stedelijke Harmonie St. Antonius Weert
Stichting Muziekhuis Weert, Kerkelijke Harmonie St. Joseph 1880

Naam project: Beheer, uitbreiding en onderhoud Muziekhuis Weeft
Subsidieverzoek € 8200=

Reactie adviescom missie :

De aanvraag voldoet aan de voorwaarde van de Tenderregeling Samenwerken en
Verbinden, 2. Doelgroep 2.1"Met deze tender worden vrijwilligersorganisaties die vallen
onder de "Nota herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2Ot7'uitgenodigd om



een subsidieaanvraag in te dienen voor projecten en activiteiten rond het thema
Samenwerken en verbinden." De aanvraag kan daarom in behandeling worden genomen.

De aanvraag scoort 36 punten.
In één muziekhuis werken stedelijke harmonie St. Antonius en kerkelijke harmonie
St. Joseph samen. Ze hebben hiervoor een overkoepelende stichting opgericht. Dit wordt
gezien als een begin van steeds verdere samenwerking.

4. Scouting Hubovra
Pivo's Hubovra, Scouting Hubovra, Scouting Sint-Maarten, Scouting Sint-Job, Scouting
Nederweert, Scouting Tungelrou, Scouting Fatima, Scouting Keent-Moesel, EHBO Weert,
Lukkhermans.nl, Caught, Rentarolla, WellColl, PLB Sound, De Soos, Lumar Verhuur,
Domino's, Stultiens recru itement

Naam project: Lockdown Weert
Subsidieverzoek € 22O0,=

Reactie adviescommissie :

De aanvraag voldoet aan de voorwaarde van de Tenderregeling Samenwerken en
Verbinden, 2. Doelgroep 2.1 "Met deze tender worden vrijwilligersorganisaties die vallen
onder de "Nota herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2017" uitgenodígd om
een subsidieaanvraag in te dienen voor projecten en activiteiten rond het thema
Samenwerken en verbinden." De aanvraag kan daarom in behandeling worden genomen

De aanvraag scooft 37 punten.

Lockdown Weert is een activiteit die georganiseerd wordt door alle scoutinggroepen
samen. Een evenement waar ook anderen aan mee kunnen doen. Dit project wordt gezien
als een begin van samenwerking die, doordat de groepen de meerwaarde zien van dit
gezamenlijk evenement, als uitwerking kan hebben dat ook op andere gebieden hierdoor
meer samenwerking te zien is. De groepen leren elkaar onderling meer kennen.

5. Kepel Gootgemootj, Diverse artiesten, Verzorgingstehuizen Weert
Naam project: Unne verzórgdje middig
Subsidieverzoek € 550,=

Reactie adviescommissie :

In de voorwaarden Tenderregeling Samenwerken en Verbinden,
staat bij 2. Doelgroep 2.1"Met deze tender worden vrijwilligersorganisaties die vallen on
de "Nota herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2Ot7" uitgenodigd om een
subsidieaanvraag in te dienen voor projecten en activiteiten rond het thema Samenwerken
en verbinden."
Kepel Gootgemootj ontvangt geen subsidie op grond van deze nota.
Er kan daarom geen subsidie worden verleend op basis van de tenderregeling.

De commissie vindt het ingediende project echter wel een positieve activiteit welke zorgt
voor samenwerking en verbinding in Weet. Een "stimuleringssubsidie "van bijvoorbeeld
€ 500,= zou hier wel op zijn plaats zijn. De aanvraag zal onder de aandacht worden
gebracht van het Fonds Burgerinitiatieven.

6a. Stichting Voedselbank Weert, RKSV Laar, Sponsorwinkel,
Dierenvoedselbank

Naam project: 1. Open dag 26-05-2018,2. Onderhoud/renovatie pand dr.
Schaepmanstraat 17
Subsidieverzoek € 3500,=



Reactie adviescommissie :

In de voorwaarden Tenderregeling Samenwerken en Verbinden,
staat bij 2. Doelgroep 2.1"Met deze tender worden vrijwilligersorganisaties die vallen on
de "Nota herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2OL7" uitgenodigd om een
subsidieaanvraag in te dienen voor projecten en activiteiten rond het thema Samenwerken
en verbinden."
Stichting Voedselbank Weert onfuangt geen subsidie op grond van deze nota.
Er kan daarom geen subsidie worden verleend op basis van de tgenderregeling.

De commissie is van mening dat deze activiteit wel raakvlakken heeft met het
armoedebeleid van de Gemeente Weert. Het subsidieverzoek zal onder de aandacht
worden gebracht van de armoede-coördinator.

6b. RK Sportvereniging Laar, Stichting voedselbank Weert

Naam project: 7x7 toernooi
Onderhoud/renovatie clubhuis

Subsidieverzoek € 1000,=
Subsidieverzoek € 7000,=

Reactie adviescommissie:
De aanvraag voldoet aan de voorwaarde van de Tenderregeling Samenwerken en
Verbinden, 2. Doelgroep 2.1 "Met deze tender worden vrijwilligersorganisaties die vallen
onder de "Nota herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2OL7'uitgenodigd om
een subsidieaanvraag in te dienen voor projecten en activiteiten rond het thema
Samenwerken en verbinden." De aanvraag kan daarom in behandeling worden genomen

Het organiseren van een 7x7 toernooi is geen vernieuwende activiteit. Het organiseren
van een evenement leidt niet tot het automatisch tot het uitwisselen van expertise.
Er kan daarom geen subsidie worden verleend op basis van de tenderregeling.

7. Stichting Wijkraad Fatima, Stichting zorgdier.nl

Naam project: Dierbaar huisbezoek
Subsidieverzoek € 16500,= voor de periode september 2018 tot en met september 2021

De aanvraag voldoet aan de voorwaarde van de Tenderregeling Samenwerken en
Verbinden, 2. Doelgroep 2.1 "Met deze tender worden vrijwilligersorganisaties die vallen
onder de "Nota hezlenlng subsldlestelsel vrijwilligersorganisaties 2017" uitgenodigd om
een subsidieaanvraag in te dienen voor projecten en activiteiten rond het thema
Samenwerken en verbinden."
Er kan daarom geen subsidie worden verleend op basis van de tenderregeling'

In de adviescommissie vindt discussie plaats over deze aanvraag.
De adviescommissie vindt het een positief, verbindend en nieuw initiatief. Er is echter
geen sprake van wederkerigheid. De Stichting wijkraad Fatima koopt activiteiten in bij
Stichting Zorgdier Nederland. Dit blijkt duidelijk uit de bijgevoegde
samenwerkingsovereenkomst, waarin wijkraad Fatima "Opdrachtgever- "wordt genoemd.
Ook vinden de activiteiten slechts gedeeltelijk plaats in 2018. ( -zie Fase 1 en 2 in
F atima lZorgd ier. n I P rojectactiv ite iten, fa seri n g )

De adviescommissie ziet bij dit project raakvlakken met de WMO. Mensen blijven zolang
mogelijk zelfstandig wonen. De gemeente is middels de WMO verantwoordelijk voor
diverse vormen van begeleiding en ondersteuning van kwetsbare burgers en heeft
speerpunten op het gebied van bestrijding van eenzaamheid. Er is toename van
vergrijzing en van bijzondere doelgroepen. Het ingediende project is een middel om achter
de voordeur te komen en een eerste aanzet te geven aan herstel van sociale contacten.



Het heeft ook een signaleringsfunctie naar de zorgaanbieders. Het project brengt dus
verbinding tussen burgers in de Weefter samenleving.
Het project is daarom onder de aandacht gebracht van de WMO. Van daaruit zal nu
bekeken worden wat de mogelijkheden voor financiering zijn.

8. Wilhelmina'O8, Bridgeclub Weeft

Naam project: Onderzoek aanpassing kantine naar multifunctioneel gebouw
Subsidieverzoek € 5000,=

Reactie adviescommissie:
De aanvraag voldoet aan de voorwaarde van de Tenderregeling Samenwerken en
Verbinden, 2. Doelgroep 2.1 "Met deze tender worden vrijwilligersorganisaties die vallen
onder de "Nota herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2017" uitgenodigd om
een subsidieaanvraag in te dienen voor projecten en activiteiten rond het thema
Samenwerken en verbinden." De aanvraag kan daarom in behandeling worden genomen

Het project betreft een onderzoek naar de haalbaarheid van een verbouwing. Er is geen
inzicht in de kosten. Er is geen dekkingsplan opgesteld. Er wordt alleen een onderzoek
gedaan en het is niet duidelijk of de verbouwing ook daadwerkelijk plaats gaat vinden.

Er kan daarom nu geen subsidie worden verleend op basis van de tenderregeling. Indien
een dekkingsplan en een realistische begroting aan de aanvraag kan worden toegevoegd
kan beoordeeld worden of de aanvraag kansrijk is en kan deze bij de volgende
Tenderregeling in het najaar van 2018 opnieuw worden ingediend.

9. FC Oda, Lifestyle Health & Prevention, COVS,
Naam project: samenwerking voor nieuwbouw.
Subsidieverzoek € 15000,=

Reactie adviescommissie :

De aanvraag voldoet aan de voorwaarde van de Tenderregeling Samenwerken en
Verbinden, 2. Doelgroep 2.1"Met deze tender worden vrijwilligersorganisaties die vallen
onder de "Nota herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 20L7" uitgenodigd om
een subsidieaanvraag in te dienen voor projecten en activiteiten rond het thema
Samenwerken en verbinden." De aanvraag kan daarom in behandeling worden genomen.

FC Oda is al langer bezig me het vernieuwen van de accommodatie. Middels de "Open
Club " betrekken ze nieuwe partners. Open club Weeft heeft drie pijlers, revitaliseren
spoftpark, samenwerking en realiseren nieuwe accommodatie. Deze aanvraag richt zich op
de derde pijler: het realiseren van een nieuwe accommodatie: het uitwerken van het
programma van eisen tot een schetsontwerp. Dit valt niet onder de tender.

FC Oda valt nog onder de oude regeling van 25o/o investeringssubsidie voor realisatie van
nieuwbouw. Toegezegd is dat stelpost gereserveerd wordt. Geadviseerd wordt dat de
vereniging voor het de realisatie van de derde pijler daar een beroep op doet. Mocht FC
Oda bij een volgende tender een aanvraag indienen voor de tweede pijler: samenwerking
op aanbod, dan past dit wellicht wel in de tender.

De aanvraag voldoet nu niet aan de eisen van de Tenderregeling om subsidie te kunnen
verlenen.

10, Hartsave Leuken

Reactie adviescom m issie :

In de voorwaarden Tenderregeling Samenwerken en Verbinden,



staat bU 2. Doelgroep 2.1 "Met deze tender worden vrijwilligersorganisaties die vallen on
de "Nota heziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2017" uitgenodigd om een
subsidieaanvraag in te dienen voor projecten en activiteiten rond het thema Samenwerken
en verbinden."
Hartsave Leuken ontvangt geen subsidie op grond van deze nota.
Er kan daarom geen subsidie in het kader van de Tenderregeling worden verleend.

11.
IJzeren Man

Imkerverenlglng St. Ambrosius Weert, Natuur en Milieucentrum de

Naam project: Kinderen /Jeugd bekend maken met de wereld van de honingbij
Subsidie verzoek € 2175,=

Reactie adviescommissie :

In de voorwaarden Tenderregeling Samenwerken en Verbinden,
staat bij 2. Doelgroep 2.1"Met deze tender worden vrijwilligersorganisaties die vallen on
de "Nota herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2OL7" uitgenodigd om een
subsidieaanvraag in te dienen voor projecten en activiteiten rond hetthema Samenwerken
en verbinden."
Imkervereniging St. Ambrosius ontvangt geen subsidie op grond van deze nota.
Er kan daarom geen subsidie in het kader van de Tenderregeling worden verleend.

L2. PSV Laar, Het vurige Span, LR Weeft, Concours Land van Weert

Naa m project : Structu rele sa menwerking Weefter Paa rdenspoftveren ig in gen
Subsidieverzoek € 4900, =

Reactie adviescommissie :

De aanvraag voldoet aan de voorwaarde van de Tenderregeling Samenwerken en
Verbinden, 2. Doelgroep 2.1"Met deze tender worden vrijwilligersorganisaties die vallen
onder de "Nota herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2017" uitgenodigd om
een subsidieaanvraag in te dienen voor projecten en activiteiten rond het thema
Samenwerken en verbinden." De aanvraag kan daarom in behandeling worden genomen.

De aanvraag is ingediend onder de naam "Structurele samenwerking Weerter
Paardensportverenigingen". In de toelichting wordt aangegeven hoe de samenwerking er
verder uit moet gaan zien. Ook zijn de intentieverklaringen van de partners die willen
gaan samenwerken aanwezig.
Het ingediende kostenoverzicht heeft echter geen betrekking op de samenwerking die
nagestreefd wordt. Als begroting heeft men de begroting 2018 van PSV Laar ingediend
met een tekort van € 4900,- Het concours Land van Weert is een onderdeel van deze
begroting. In deze begroting is geen kostenpost met betrekking tot de te realiseren
samenwerking te vinden. Het tekoft op deze beqrotinq wordt inqediend als Tender
aanvraag en heeft geen betrekking op de samenwerking die men wil gaan realiseren.

Er kan daarom geen subsidie op basis van de tenderregeling worden verleend.
Indien er een andere begroting aan de aanvraag wordt gekoppeld, met daarin opgenomen
de kosten die gemaakt moeten worden om de voorgenomen samenwerking te realiseren
zou de aanvraag meer kansrijk zijn. De gemeente Weert wil wel met de samenwerkende
partijen aan tafel om de aanvraag zo op te zetten, dat deze bij de volgende tenderregeling
meegenomen kan worden.

13. Gemend koor Da Capo, Gemengd koor Creatura

Naam project: Vivaldi muziek van toen en nu



Subsidieverzoek € 2500, =

Reactie adviescom m issie :

De aanvraag voldoet aan de voorwaarde van de Tenderregeling Samenwerken en
Verbinden, 2. Doelgroep 2.1"Met deze tender worden vrijwilligersorganisaties die vallen
onder de "Nota herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2017" uitgenodigd om
een subsidieaanvraag in te dienen voor projecten en activiteiten rond het thema
Samenwerken en verbinden." De aanvraag kan daarom in behandeling worden genomen.

De aanvraag scoort 31 punten

Samen met gemengd koor Creatura komen ze tot een gezamenlijke uitvoering waarin
klassieke muziek centraal staat. Over en weer kunnen de koren hierdoor van elkaar leren,
zowel bestuurlijk als de leden zelf.

t4.
Vereniging

Natuur en Milieucentrum, Weerterlandhout, IVN Nederland, Geologische

Naam project: Tentoonstelling Duurzaamheid
Subsidieverzoek € 9350,=

Reactie adviescomm issie :

In de voorwaarden Tenderregeling Samenwerken en Verbinden,
staat bij 2. Doelgroep 2.1"Met deze tender worden vrijwilligersorganisaties die vallen on
de "Nota herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2017" uitgenodigd om een
subsidieaanvraag in te dienen voor projecten en activiteiten rond het thema Samenwerken
en verbinden."
Natuur en Milieucentrum ontvangt geen subsidie op grond van deze nota.
Er kan daarom geen subsidie op basis van de tenderregeling worden verleend.

15.
Microbar BV

Harmonie St. Joseph Weert-Zuid, Wijkraad Moesel, VV de Verkusköp,

Naam project: Herschikking van maatschappelijke voorzieningen in Weert zuid met als
uitgangspunt het behouden van het Microhalcomplex - fase haalbaarheidsstudie
Subsidieverzoek € 7 5OO,-

Reactie adviescomm issie :

De aanvraag voldoet aan de voorwaarde van de Tenderregeling Samenwerken en
Verbinden, 2. Doelgroep 2.1 "Met deze tender worden vrijwilligersorganisaties die vallen
onder de "Nota herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2OL7" uitgenodigd om
een subsidieaanvraag in te dienen voor projecten en activiteiten rond het thema
Samenwerken en verbinden." De aanvraag kan daarom in behandeling worden genomen

Betrokken partijen brengen ieder hun expertise in. Wijkraad Moesel behartigt breedschalig
de belangen van het stadsdeel Weert-zuid. V.V. de Verkeskop en Harmonie St. Joseph
Zuid behartigen de belangen van deelnemers en zijn leveranciervan vrijwilligers. Microbar
levert o.a. de horecadeskundigheid en kan beschikken over de expertise van gebruikers.
Door de samenwerking kan men over meer vrijwilligers en expertise beschikken. De
microhal is een geschikte accommodatie om de samenwerking te verduurzamen en
mensen te verbinden. Het project wordt laagdrempelig ingezet en zorgt voor verbinding in
de wijk. De samenwerking leidt tot kostenbesparing omdat meerdere partijen gebruik
maken van één accommodatie.

De aanvraag scoort 36 punten


