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Onderwerp

Subsidieclaim Stichting Tennispark Lichtenberg

Voorstel

De subsidietoezegging aan Stichting Tennispark Lichtenberg van 27 februari 2013 in te
trekken en aanvrager te berichten conform bijgevoegde brief.

Inleiding

Op 4 maart 2011verleende de provincie Limburg aan de gemeente Weert een subsidie
van € 250.000,- voor onderhoud van diverse onderdelen van rijksmonument de
Lichtenberg. Hierbij zijn de voorwaarden van toepassing van de Algemene Subsidie-
verordening 2004 en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Een deel van de subsidie ad € 57.663,50 was geoormerkt voor de tennisbaan die Stichting
Tennispark Lichtenberg in erfpacht heeft. Daarnaast verleende de gemeente op 27 februari
2013 een subsidie van € 8.000,- voor hetzelfde doel (zaak 2073-054799).
De gemeente heeft in de jaren 2Ol3-20L4 een deel van de gesubsidieerde werken
uitgevoerd. Dit betrof uitsluitend de onderdelen in eigendom van de gemeente, namelijk
de kapel, de brug en de entree met muur. Daarna heeft de eindafrekening plaatsgevonden
en is hetteveel in voorschot uitbetaalde subsidie in 2015 terugbetaald aan de provincie.
Meermalen is contact geweest met Stichting Tennispark Lichtenberg. Deze is echter niet
overgegaan tot uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden.
Op t2 december 2017 doet de Stichting een laatste poging om de provinciale subsidie te
claimen (zie bijlage). Na diverse ontwikkelingen en de eigendomsoverdracht van het
gehele complex aan HQ per 5 juli 2017, is nu duidelijk geworden dat de baan in gebruik
kan blijven als tennisbaan. Stichting Tennispark Lichtenberg is erfpachthouder en daarmee
gerechtigde voor subsidies.
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Beoogd effect/doel

Aan alle betrokken partijen finale duidelijkheicl te verschaffen over de subsidieclaim

Argumenten

1. Er is niet gestart met de werkzaamheden of uitstel gevraagd
Bij de subsidietoezegglng van 27 februari 2013 ls gevraagd de start van de
werkzaamheden door te geven. Op basis daarvan kon een voorschot van 50o/o worden
overgemaakt. Dit bericht is niet ontvangen. Er is ook geen uitstel aangevraagd,

2. De werkzaamheden zijn niet binnen redelijke termijn uitgevoerd.
De werkzaamheden zijn niet uitgevoerd. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) artikel 4:48lid 1 kan een subsidieverlening worden ingetrokken zolang de subsidie
niet is vastgesteld. Van dit recht kan gebruik gemaakt worden als de activiteiten niet of
niet geheel hebben plaatsgevonden of als de werkzaamheden niet binnen redelijke termijn
zijn uitgevoerd. Aanvragerwas er, gezien de aanvraag van 13 februari 2013, van op de
hoogte dat het werk in 2013 uitgevoerd moest worden. Bij de gemeentelijke
subsidieregeling geldt twee jaar als maximale termijn. Deze termijn is ruimschoots
overschreden.

3. Er zijn geen middelen meer beschikbaar
De provinciale beschikking had oorspronkelijk een looptijd van 1 maart 2011tot 1

december 20L2. Dit is verlengd tot uiterlijk 20L4. De eindverantwoording is ingediend op
30 september 20t4. De provincie heeft op 20 februari 2015 de balans opgemaakt en het
teveel uitbetaalde subsidie teruggevorderd.
Ook de gemeentelijke middelen die gereserveerd waren voor de werkzaamheden van
Stichting Tennispark Lichtenberg zijn inmiddels vervallen. Aanvrager is hiervan, onder
andere via de mail van 29 februari 20t6, op de hoogte gesteld.

Kanttekeningen en risico's

De werkzaamheden aan de tennisbaan zijn wel nodig voor het behoud van het monument.
Het is begrijpelijk dat Stichting Tennispark Lichtenberg alsnog probeert de toezegging te
verzilveren. Er zijn allerlei ontwikkelingen geweest rond de eigendomssituatie en het
beoogde gebruik, die ook voor de Stichting steeds bijstelling van plannen hebben
betekend.
Sinds 5 juli 2OL7 is HQ de nieuwe eigenaar van het gehele complex. Op 26 januari 2018
heeft de provincie een subsidie van € 380.000,- toegekend voor restauratie van het
openluchttheater. Op 1 november 2018 is er mogelijkheid om opnieuw provinciale subsidie
aan te vragen voor andere onderdelen. Het ligt meer voor de hand een subsidieverzoek
voor restauratie van de tennisbaan en het melkhuisje daarbij te betrekken.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Geen.

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.

Comm un icatie/ participatie
De Stichting Tennispark Lichtenberg te berichten conform bijgevoegde conceptbrief
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Overleg gevoerd met

Intern:

Michel Jans (jurist R&E) en Raymon Blondel (voormalig projectcoördinator Weert west)

Extern:

Bijlagen

- brief van Stichting Tennispark Lichtenberg met bijlagen d.d. L2 december 2017
- conceptbrief aan Stichting Tennispark Lichtenberg
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Stichti ng Tennispark Lichten berg
J. Huizing
p/a Multatulistraat 8
6006 MP WEERT

weert, 21F88.2018

Onderwerp
Ons kenmerk

Subsidieclaim tennisbaan Lichtenberg
s4799 (2013)

Geacht bestuur,

Op 12 december 2017, ontvangen op 15 december 20L7, stuurde u ons een brief met een
subsidieclaim voor de tennisbaan de Lichtenberg. Het betreft een op 27 februari2Ot3
verleende subsidie voor restauratie van de tennisbaan de Lichtenberg en het daarbij
behorende melkhuisje. Hieronder leest u onze reactie.

Besluit
Wij hebben besloten de op 27 februari 2013 verleende subsidie aan Stichting Tennispark
Lichtenberg, p/a Multatulistraat B te Weert, in te trekken op grond van artikel 4:48 lid 1

Algemene wet bestuursrecht. De intrekking van deze subsidie werkt op grond van artikel
4:48 lid 2 Algemene wet bestuursrecht terug tot en met het tijdstip waarop de subsidie is
verleend, dus tot en met 27 februari 2013. De motivering van ons besluit is als volgt.

Motivering
Artikel 4:48 Algemene wet bestuursrecht luidt, voor zover hier van belang, als volgt:

1. Zolang de subsidie niet is vastgesteld kan het bestuursorgaan de subsidieverlening
intrekken of ten nadele van de subsidie-ontvanger wijzigen, indien:
a. de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben
plaatsgevonden of zullen plaatsvinden;

2. De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de subsidie is
verleend, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.

Door de Stichting Tennispark Lichtenberg (hierna te noemen: STL) wordt niet voldaan aan
de voorwaarde zoals genoemd in lid 1 onder a. De subsidie was bestemd voor de
restauratie van de bij STL in erfpacht uitgegeven tennisbaan met melkhuisje en deze
werkzaamheden hebben tot op vandaag niet plaatsgevonden. Bij de subsidietoezegging
van 27 februari 2013 is gevraagd de start van de werkzaamheden door te geven. Dan kon
een voorschot van 50o/o worden overgemaakt. Dit bericht is niet ontvangen. Er is ook geen
uitstel aangevraagd. STL was ervan op de hoogte, gezien haar aanvraag van 13 februari
2013, dat het terverkrijging van de provinciale en rijkssubsidies noodzakelijk was dat de
werkzaamheden in 2013 ter hand werden genomen.
Het had mede daarom ook op de weg van de Stichting gelegen om tijdig maatregelen te
treffen om subsidie-intrekking te voorkomen.

De intrekking van deze subsidie werkt op grond van artikel 4:48 lid 2 Algemene wet
bestuursrecht terug tot en met het tijdstip waarop de subsidie is verleend, dus tot en met
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27 februari 2013. Aangezien er nog geen kosten zijn gemaakt ter uitvoering van de
restauratiewerkzaamheden bestaat er geen reden om de terugwerkende kracht van dit
besluit te beperken.

Aanvullende informatie
De provinciale beschikking aan de gemeente van 4 maart 2011 had oorspronkelijk een
looptijd van 1 maart 2011tot l december 2012. Dit is daarna nog verlengd tot uiterlijk
2014. De eindverantwoording is door de gemeente ingediend op 30 september 2014.
Meermalen is toen contact geweest met STL, doch zij is toen niet overgegaan tot
uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden. De provincie heeft op 20 februari 2015
de balans opgemaakt en de teveel uitbetaalde subsidie teruggevorderd. Wij hebben de
provincie nog gevraagd dit budget te oormerken voor de Lichtenberg, maar dit is niet
gehonoreerd.
Ook de gemeentelijke middelen die gereserveerd waren voor de werkzaamheden van STL
ziin inmiddels vervallen. U bent hiervan onder andere via de mail van 29 februari 2016 op
de hoogte gesteld.

Tot slot
Wij onderkennen dat de werkzaamheden aan de tennisbaan en het melkhuisje wel nodig
zijn voor het behoud van het monument. Wij adviseren u dan ook om contact op te nemen
met HQ, de nieuwe eigenaar van het gehele complex, om te bezien of uw voorgenomen
restauratiewerkzaamheden kunnen worden betrokken bij de plannen voor het gehele
complex. U zou dan een gezamenlijke subsidieaanvraag kunnen indienen bij de daarvoor
beschikbare bronnen.

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 is:
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Zorgt u 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.
Schruf ln uw bezwaarschrttt tn elk geval:

- uw naam, adres, datum en handtekening;
- 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



Mocht u nog vragen hebben over deze brief dan kunt u contact opnemen met mevrouw
J. Jongeling. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0495-575265 of via
i.jongeling@weert. nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
secretaris


