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Bezwaarschrift Stichting Gezondheidsbevordering Weert-Stramproy.

Voorstel
1. Het bezwaarschrift tegen de subsidieweigering voor de activiteit Meer bewegen

voor Ouderen gegrond te verklaren.
2. Voor 2018 aan de Stichting Gezondheidsbevordering subsidie te verlenen voor de

activiteit Meer Bewegen voor Ouderen tot een bedrag van €750,-.
3. De Stichting Gezondheidsbevordering Weert-stramproy te informeren door middel

van bijgevoegde concept beslíssing op bezwaar.

Inleiding

De Stichting Gezondheidsbevordering Weert-Stramproy heeft naar aanleiding van het
besluit van het college van 16 januari 2018 'Evaluatie herziening subsidiestelsel
vrijwilligersorganisaties 2OI7' een verzoek voor subsidie voor de activiteit 'Meer bewegen
voor Ouderen' (MbvO) ingediend. Dit verzoek is geweigerd. Tegen deze weigering heeft de
Stichting Gezondheidsbevordering Weert-Stramproy een bezwaarschrift ingediend. Het
bezwaarschrift is ingediend binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn en er is gebruik
gemaakt van de mogelijkheid om het bezwaar nader toe te lichten.

Beoogd effect/doel

Een besluit nemen op het ingediende bezwaarschrift tegen de subsidieweigering voor de
activiteit Meer bewegen voor Ouderen.

Argumenten
7.L De activiteit MbvO is door de gemeente beoordeeld als een belangrijke activiteit.

Bij de 'Evaluatie herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisatie 2Ot7' is de mogelijkheid
om voor subsidie MbvO in aanmerking te komen uitgebreid naar vrouwenverenigingen en
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gymnastiekvereniging Jan van Weert. Voor de herziening van het subsidiestelsel kwamen
alleen ouderenverengingen voor subsidie MbvO in aanmerking.

1.2. Tijdens de hoorzitting heeft de Stichting nieuwe argumenten aangedragen die maken
dat het eerder genomen besluit moet worden herzien.

De Stichting heeft de activiteit MbvO overgenomen van Het Groene Kruis die de activiteit
al meerdere jaren aanbood aan de betreffende groepen.

1.3. Door subsidie te verlenen kan de Stichting de activiteit'Meer bewegen voor Ouderen'
blijven aanbieden.

De deelnemers MbvO betalen weliswaar een bijdrage per jaar, maar met deze bijdrage
kunnen niet alle kosten voor de huur van de zaal en de vergoeding voor de professionele
begeleiding worden betaald. Het verhogen van de eigen bijdrage voor de deelnemers
maakt de activiteit minder toegankelijk. Door subsidie te verlenen kan het aanbieden van
de activiteit voortgezet worden.

2.1. De Stichting biedt aan twee groepen de activiteit'Meer bewegen voor Ouderen' aan

De Stichting bestaat geheel uit vrijwilligers en voldoet verder aan alle eisen met
betrekking tot de activiteit MbvO. De activiteit wordt aan twee groepen aangeboden.

Kanttekeningen en risico's
Naast de Stichting Gezondheidsbevordering Weert-Stramproy zijn er meerdere
organisaties die de activiteit MbvO aanbieden. Dat kan leiden tot een toename van het
aantal aanvragen. Om hoeveel organisaties het gaat en of die aan de subsidie eisen
voldoen is op voorhand niet in te schatten. Tot nu toe is de Stichting de enige
vrijwilligersorganisatie die ná de herziening van het subsidiestelsel 2017 een verzoek om
subsidie heeft ingediend.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De Stichting heeft twee groepen MbvO. De hoogte van de subsidie is € 375,- per groep.
De totale subsidie voor 2018 bedraagt derhalve €750,-. Bij de herziening van het
subsidiestelsel is een structurele post van €10.000,- opgenomen in de begroting om
fluctuaties binnen het subsidiebudget op te kunnen vangen. Hoewel subsidie voor MbvO
hier strikt genomen niet onder valt is er wel sprake van een relatie met de herziening van
het subsidiestelsel. Het is verdedigbaar om de subsidie voor 2018 eenmalig ten laste van
deze post te brengen. Omdat de begroting2OL9 gereed is wordt voorgesteld om de
subsidie voor 2019 ook uit deze post te dekken. De stichting dient hiervoor een nieuwe
aanvraag in te dienen. Vanaf 2O2Okan de subsidie meegenomen worden onder het budget
sr¡bsidie ouderenverenig ingen.

Uitvoering/evaluatie
Bij de eerstvolgende herziening van de Subsidieregeling Welzijn Weert 2017 dient de
Stichting Gezondheidsbevordering Weert-Stramproy hierin opgenomen te worden.

Commun icatie/ pa rticipatie
De Stichting is tijdens de hoorzitting op 19 juni 2018 in de gelegenheid gesteld het
bezwaarschrift toe te lichten en heeft een reactie kunnen geven op het concept verslag

De Stichting wordt schriftelijk geinformeerd over uw besluit door middel van bijgevoegde
beschikking. Daarnaast wordt de Stichting geïnformeerd over de verplichtingen die zijn
verbonden aan de subsidieverlening.
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Overleg gevoerd met
Intern:
Cisca van der Kraan, beleidsadviseur OCSW
Barry Hofland, beleidsmedewerker
Patricia Vos, beleidsadviseur Financiën

Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen:
. Verslag hoorzitting
. Begroting MbvO
o Beslissing op bezwaar
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