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Subsidie Stichting Weerter Topvolleybal

Voorstel

Een subsidie van maximaal € 11.000,- te verlenen aan Stichting Weerter Topvolleybal voor
het spelen van eredivisie volleybal in het seizoen 2017-2018.

Inleiding
In de nota Topsportbeleid 2OL6-2020 is gekozen voor een jaarlijkse subsidie van maximaal
€ 11.000,- voor de activiteit topvolleybal (dames). In een aanvullend raadsbesluit op 17 mei
20t7 is besloten dat de subsidie voor de seizoenen 2OL7-2OL8,2018-2019 en 2019-2020
door uw college kan worden verleend indien:
- er wordt deelgenomen aan de competitie op het niveau van de topklasse of de

eredivisie;
- bij het spelen in de topklasse, de ambitie om terug te keren naar de eredivisie

gehandhaafd blijft en haalbaar c.q. realistisch is.

Ten tijde van het raadsbesluit had Stichting Weerter Topvolleybal (SWT) promotie naar de
eredivisie gerealiseerd (kampioenschap in de topklasse in seizoen 2OL6-20L7). Deelname
aan de eredivisie in het seizoen 2Ot7-20L8 was echter nog niet zeker. SWT had aangegeven
dat deelname aan de eredivisie in 20t7-2018 waarschijnlijk uit financieel oogpunt niet
haalbaar zou zijn. Daarom is aan de subsidieverlening voor het seizoen 2OL7-20L8 de
voorwaarde gekoppeld dat SWT hier in het seizoen 2Ot7-20L8 een onderzoek naar diende
uit te voeren. Uiteindelijk is SWT in het seizoen 2OL7-20L8 toch kunnen starten in de
eredivisie en kan deze voorwaarde vervallen.

SWT heeft de aanvraag voor subsidie voor het seizoen op 11 december 2Ot7 ingediend. Op
8 januari 2018 zijn de laatste gevraagde aanvullende gegevens ontvangen.

Beoogd effect/doel
De subsidie aan Stichting Weerter Topvolleybal procedureel op de juiste wijze verlenen.
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Argumenten

Uitvoering geven aan het topsportbeleid
Met het verlenen van de subsidie wordt uitvoering gegeven aan het door de raad
vastgestelde topsportbeleid. SWT heeft bij de aanvraag een begroting voor het seizoen
2OL7-2OL8 overlegd. De begrote inkomsten bedragen € 58.050,- en de begrote uitgaven
bedragen € 54.L25,-.
De inkomsten uit sponsoring bedragen € 45.050,-. SWT heeft verklaard dat bij het indienen
van de aanvraag de geraamde sponsorinkomsten grotendeels zijn gerealiseerd. De overige
inkomsten bestaan in hoofdzaak uit de gemeentelijke topsportsubsidie van € 11.000,-.
De uitgavenkant laat geen bijzonderheden zien" De grootste kostenposten zr¡n zaalhuur
(€ 9.000,-), competitiekosten bond (€ 8.835,-) en vergoedingen speelsters (€ 13.500,-).
Aan de kostenkant is ook een post onvoorziene kosten van € 4.000,- opgenomen. De
overeengekomen vergoedingen aan speelsters en trainers zijn schriftelijk vastgelegd.
De eerste twee seizoenen (2015-2016 en 20L6-20t7) heeft SWT beiden afgesloten met een
positief financieel resultaat.

Kanttekeningen en risico's
De laatste jaren is, met instemming van de topsportorganisaties, de te betalen huur voor
de gemeentelijke sportaccommodaties verrekend met de topsportsubsidie. Dit om financieel
risico voor de gemeente uit te sluiten. Het verrekenen van zaalhuur vergt echter veel extra
handelingen. Met ingang van het seizoen 2OL7-2018 kiezen wij er daarom voor om niet
meer standaard te verrekenen. De topsportorganisaties moeten zorgdragen voor een tijdige
betaling van de zaalhuur. Facturatie van huur vindt per twee maanden plaats. De
subsidiebetaling vindt plaats middels 4 gelijke voorschotbedragen, gespreid over het
seizoen. De subsidie is hoger dan de huur (€ 11.000,- versus € 9.000,- / kosten zaalhuur
zijn tevens ruim begroot). Indien er toch sprake is van een achterstand in de betaling, dan
kan de betaling van de voorschotbedragen van de subsidie (t¡jdelijk) worden stopgezet.
Aansluitend hieraan worden dan afspraken gemaakt over de wijze waarop de achterstanden
worden betaald. Deze werkwijze is duidelijk vermeld in de beschikking. Als dit niet leidt tot
een oplossing op korte termijn kan het instrument van verrekening van zaalhuur met
subsidie alsnog worden ingezet.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Binnen het totale jaarlijkse budget voor topsportsubsidie is een bedrag van € 11.000,-
gereserveerd voor het topvolleybal. Van de totale subsidie van € 11.000,- voor het seizoen
2Ot7-2O18 wordt € 5.500,- (termijnbetalingen 1 en 2) ten laste gebracht van het boekjaar
2Ot7 en € 5.500,- (termijnbetalingen 3 en 4) ten laste van het boekjaar 2018.

Uitvoering/evaluatie
Na besluitvorming door uw college wordt de bijgevoegde beschikking verzonden. Betaling
vindt plaats volgens het in de beschikking vermelde betaalschema.

Communicatie/ partici patie
Stichting Weerter Topvolleybal wordt via bijgevoegde beschikking geïnformeerd over uw
besluit.

Overleg gevoerd met

Intern:
- P. Vos, financieel adviseur afdeling OCSW

Extern:

Niet van toepassing.
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Bijlagen
- Aanvraagsubsidieverlening
- Concept-beschikking
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Beschi kking subsidieverlening 20 t7 -2078
DJ-32595

Geacht bestuur,

U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente Weert. Hiermee vraagt u ons om
een subsidie voor het spelen van volleybal in de dames eredivisie voor het seizoen 2OL7-
2018. In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
Wij verlenen u voor het seizoen 2O|7-2OIB een subsidie van maximaal € 11.000,- voor het
spelen van volleybal in de dames eredivisie. Dit bedrag is vastgelegd in de Nota
Topsportbeleid 2Ot6-2O20, vastgesteld door de raad op 27 januari 2076 en als
begrotingspost opgenomen in de gemeentebegroting.

Betaling subsidie
U krijgt 4 voorschotbedragen van € 2.750,-. De betaling van de voorschotbedragen vindt
plaats in de maanden februari 2018 (voorschot 1, 2 en 3) en maart 2018 (voorschot 4). De
voorschotbedragen maken wij over op uw bankrekeningnummer NL17 ABNA 0459155768.

Geen verrekening meer van subsidie en zaalhuur
De afgelopen jaren hebben wij aan uw organisatie te betalen subsidiebedragen verrekend
met door u verschuldigde huur voor de gemeentelijke sportaccommodaties. Dit mede ter
voorkoming van betalingsachterstanden. Het verrekenen van zaalhuur vergt veel extra
handelingen. Met ingang van het seizoen 2OL7-2OI8 kiezen wij er daarom voor om niet
meer standaard te verrekenen. Als er achterstand ontstaat in de betaling van de zaalhuur
dan kunnen wij ervoor kiezen om de betaling van de voorschotbedragen op te schorten. Als
dit van toepassing is, ontvangt u hierover een brief van de gemeente. Aansluitend worden
dan afspraken met u gemaakt over hoe de achterstand wordt betaald.

Verplichtingen
Er is een aantal algemene verplichtingen waaraan u als subsidieontvanger moet voldoen:

- U verricht de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend.
- U informeert het college zo spoedig mogelijk schriftelijk:

- over besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteit(en)
waarvoor subsidie is verleend, dan wel opheffing van de organisatie.

- over relevante wijzigingen in de financiële en/of organisatorische verhouding met
derden.

- wanneer er wijziging van de statuten plaatsvindt voor zover het betreft de vorm
van de rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel van de
rechtspersoon.

- U doet onmiddellijk schriftelijk melding aan het college zodra aannemelijk is dat:
- de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend niet of niet geheel zullen worden

verricht.
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- er niet of niet geheel zal worden voldaan aan de verplichtingen, welke verbonden
zijn aan de beschikking tot subsidieverlening.

Vaststelling en verantwoording
U dient uiterlijk vóór 1 augustus 2018 de aanvraag voor de vaststelling van de subsidie
voor het seizoen 2OI7-ZOLB in. Voor de vaststelling dient vast te staan dat de
gesubsidieerde activiteiten zijn verricht. Bij de aanvraag dient u aanvullend een overzicht
van de werkelijk gerealiseerde inkomsten en uitgaven te overleggen. Hiermee houden wij
inzicht in de ontwikkeling van uw activiteiten in financiële zin.

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. Schrijf
in uw bezwaarschrift in 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

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Ciscavan der Kraan. Zij is
bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54 6363 en per e-mail op
c.vander. kraan@weert. nl
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