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Onderwerp

Tenderregeling vrijwilligersactiviteiten, tweede tranche.

Voorstel

De tenderregeling vrijwilligersactiviteiten, tweede tranche, met het thema "samenwerken
en verbinden "vast te stellen.

Inleiding
De gemeenteraad heeft op 23 november 2016 het nieuwe subsidiebeleid voor
vrijwi lligersorgan isaties vastgesteld
Het door de raad vastgestelde nieuwe subsidiebeleid van november 2016 is gebaseerd op
2 pijlers:

1. Het behouden en versterken van de basisstructuur (breed aanbod van culturele-
en sportverenigingen) en

2. Ruimte voor vernieuwing. Naast de subsidie voor het behoud van de
basisstructuur welke hierboven genoemd wordt en die er vooral op gericht is de
bestaande sociale infrastructuur te faciliteren wordt ook ruimte gecreëerd voor
innovatie, creativiteit en vernieuwing. Jaarlijks is er een budget van € 75.000,-
beschikbaar dat wordt ingezet voor vernieuwende activiteiten.

Bij het vaststellen van het nieuwe subsidiebeleid heeft de raad eveneens ingestemd met
het instellen van een tenderregeling, zoals bedoeld in artikel 13 van de Algemene
subsidieverordening Weert 2017, voor de uitvoering van vernieuwende activiteiten.

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 was van 15 februari 2018 tot 16
april 2018. Het beschikbaar gestelde subsidiebudget (subsidieplafond) voor deze eerste
tranche was € 37.500,-. In totaal zijn er 16 subsidieaanvragen ingediend voor deze eerste
tranche van de tender. Het subsidieplafond voor deze eerste tranche is niet bereikt.
Op 19 juni 2018 heeft uw college besloten het resterende bedrag van de eerste tranche
toe te voegen aan het subsidieplafond van de tweede tranche.
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Beoogd effect/doel
De tenderregeling vrijwilligersactiviteiten is ingesteld om de vrijwilligersorganisaties die
vallen onder de'Nota herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2017' ruimte te
geven voor vern ieuwende act¡vite¡ten.
Hoe werkt de systematiek:
- Een tender is een procedure waar door middel van inschrijving geprobeerd wordt een

bepaalde dienst of product te verkrijgen (maatschappelijk gewenste activiteit);
- Alle inschrijvingen worden tegelijk beoordeeld na de sluiting van de aanvraagtermijn;
- Voor de inschrijvingen die het best beoordeeld worden, wordt de subsidie verieend tot

het beschikbare bedrag is besteed.
De beoordeling van de tenders gebeurd door een ambtelijke adviescommissie bestaande
u it:
Marianne van de Ven, senior beleidsadviseur OCSW (voorzitter)
Mieke Kuijpers, beleidsadviseur OCSW (secretaris)
Wim Truyen, beleidsadviseur Cultuur
Cisca van der Kraan, beleidsadviseur Sport
Ingrid Willems, beleidsadviseur OCSW

Argumenten
1.1 De tenderregeling voor vernieuwende activiteiten heeft als doel
vrijwilligersorganisaties die vernieuwende activiteiten ontplooien in Weert middels een

éénmalige subsidie financieel te ondersteunen.
1.2 Met de tenderregeling 'samenwerken en verbinden'worden vrijwilligersorganisaties
uitgedaagd om met concrete ideeën en voorstellen te komen voor de inzet van het door de

raad beschikbaar gestelde subsidiebed rag.

Kanttekeningen en risico's
1.1 B¡j de beoordeling van de ingediende subsidieaanvragen is het van groot belang dat
deze beoordeling uiterst zorgvuldig gebeurt. Dit omdat in gevalvan bezwaar en beroep
elke onzorgvuldigheid kan leiden tot een ongewenste budgetoverschrijding.
1.2 Het subsidieplafond voor de tweede tranche is € 37.500,- + € 10.100,- = €47.600,-
Het is niet uitgesloten dat het totaalbedrag van de ingediende initiatieven het beschikbaar
gestelde bedrag overschrijdt. In dat geval valt er niet aan te ontkomen sommige
initiatiefnemers teleur te stellen dan wel te attenderen op andere subsidiemogelijkheden
zoals het fonds burgerinitiatieven.

Financiële, personele en juridische gevolgen
In de begroting 2018 is een subsidiebudget van € 75.000,- voor nieuwe activiteiten
opgenomen, waaruit de subsidies bekostigd kunnen worden. Voor de eerste tender was
een plafond van € 37.500,- In de eerste tranche is het subsidieplafond van € 37.500,- niet
bereikt. Bij college besluit van 19 juni 2018 is het resterende bedrag van € 10.100,-
toegevoegd aan het subsidieplafond voor de tweede tranche. Er resteert daarom voor de

tweede tranche een bedrag van € 47.600,-
De inzet van de medewerkers van de gemeente Weert voor de adviescommissie wordt
binnen de reguliere formatie opgevangen.

Uitvoering/evaluatie
. De tenderregeling wordt in de laatste week van september 2018 gepubliceerd.
. De aanvraagperiode loopt van I oktober 2018 tot en met 12 november 2018.
. Op maandag 12 november 2018 dient de subsidieaanvraag compleet ontvangen te

zijn.
. Het streven is om eind november 2018 een advies te hebben van de

adviescommissie.
. Het advies wordt dan op 11 december 2018 voorgelegd aan uw college'
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Na 2018 wordt subsidiering op basis van tenderregelingen geëvalueerd. Uit deze
evaluatie moet blijken of deze subsidievorm voldoende bijdraagt doelen die de
gemeente nastreeft.

Com municatie/ participatie
De tenderregeling wordt naast de formele bekendmaking in het Digitale Gemeenteblad,
gepubliceerd op de gemeentelijke website: www.weert.nl en ter informatie aan de
vrijwilligersorganisaties die nu structurele subsidie ontvangen per e-mail toegestuurd.

Overleg gevoerd met
Intern:

P. Vos, beleidsadviseur Financiën
L Willems, beleidsadviseur OCSW
C. van der Kraan, beleidsadviseur Spoft
W. Truyen, beleidsadviseur Cultuur

Extern:

Bijlagen:
Concept tenderregeling
Concept aanvraagformu lier
Concept scorekaart
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