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Onderwerp
Subsidieaanvraag operaproductie "Le Villi en Cavalleria Rusticana"

Voorstel
Voor het organiseren van de operaproductie "Le Villi en Cavalleria Rusticana" subsidie te
verlenen van maximaal € 12.000,- conform bijgevoegde concept-beschikking.

Inleiding
Het Wokmuziektheater heeft op 22 november 2OL7 een subsidieaanvraag ingediend voor
het organiseren en uitvoeren van de operaproductie "Le Villi en Cavalleria Rusticana"
(uitvoering november 2018). In de'Nota herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties
2077', door de gemeenteraad vastgesteld op 23 november 20t6, is de organisatie Weerter
Operette Koor vermeld met een subsidiebedrag van € 6.000,- per jaar ten behoeve van
een 2-jaarlijkse operaproductie. Er is sprake van een structurele subsidie voor een
specifieke activiteit, waarvoor in de begroting een subsidiebedrag is opgenomen.
Aanvullend vraagt het Wokmuziektheater om een financiering voor de inzet van een
productieleider met als doel het bereiken van een professionaliseringsslag.

Beoogd effect/doel
Een rechtmatige verlening van de subsidie binnen de beleidskaders vastgesteld doorde
raad.

Argumenten
Het Wokmuziektheater maakt gemiddeld één keer per twee jaar een operaproductie en
voert deze op in het Munttheater.
Het Wokmuziektheater ontvangt één keer per twee jaar een subsidie van in totaal
€ 12.000,- voor de bekostiging van het opvoeren van een operaproductie in het
Munttheater. In november 2018 is het de bedoelíng om de operaproductie "Le Villi en
Cavalleria Rusticana" te gaan uitvoeren. Het is voor het eerst, dat deze twee opera's in
een zogenaamde "double bill setting" in Nederland worden opgevoerd. Het
Wokmuziektheater heeft de ambitie om op eigen wijze hiermee een primeur in het
Munttheater te brengen als bijdrage aan de Cultuurstad Weert.
Weert,
22 februari 2018
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Kanttekeningen en risico's
In dit advies wordt niet verder ingegaan op de aanvullende financieringsvraag voor het
inzetten van een productieleider. Deze vraag wordt separaat behandeld binnen de kaders
van de Routeplanner Cultuur en het Omvormingsfonds.

Financiële, personele en juridische gevolgen
In de begroting is jaarlijks € 6.000,- geraamd voor het organiseren van de operaproductie.
In de praktijk wordt om het jaar een subsidie van € 12.000,- verleend. Om de begroting
aan te laten sluiten bij de praktijk wordt in de eerste bestuursrappoftage 2018 de raming
met € 6.000,- verhoogd naar € 12.000,-. In de begroting 2019 wordt om het jaar een
subsidie van € 12.000,- geraamd.

Uitvoering/evaluatie
Op basis van de inhoudelijk en financiële verslaglegging door het Wokmuziektheater wordt
beoordeeld of de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht en er is voldaan
aan de subsidie verbonden (aanvullende) verplichtingen. Deze zijn opgenomen in de
bijgevoegde beschikking.
Com mun

icatie/ partici patie

Het bestuur van Wokmuziektheater door middel van bijgevoegde beschikking op de
hoogte brengen van uw besluit.

Overleg gevoerd met
Intêrn:
Madcion vãn lloef, beleldsadviseur cúituur a-rciciing OCSW
Patricia Vos, financieel adviseur
José Cox, financieel ondersteuner
Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen
Subsidieaanvraag met bij behorende stu kken
Concept beschikking
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Geacht bestuur,
U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente Weert. Hiermee vraagt u ons om
een subsidie voor de operaproductie "Le Villi en Cavalleria Rusticana". In deze beschikking
leest u ons besluit.

Subsidie
Wij verlenen u subsidie voor een bedrag van maximaal € 12.000,-. In artikel4:23,lid 3
aanhef en onder c van de Algemene wet bestuursrecht is vermeld dat subsidieverstrekking
kan plaatsvinden op grond van een begrotingspost. In de gemeentelijke begroting en in de
'Nota herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2Ol7'is opgenomen dat de hoogte
van de subsidie voor het organiseren van een operaproductie door uw organisatie,
maximaal € 6.000,- per jaar bedraagt.
De totale subsidie van € 12.000,- heeft betrekking op de subsidiejaren2OLT (voorbereiding
operaproductie) en 20 18 (voorbereiding en uitvoering operaproductie).

Voorschot/Verreken i n g
U krijgt in maart 2018 en in juni 2018 een voorschotbedrag van € 6.000,-.
Dit maken wij over op uw bankrekeningnummer NL 15 RABO 0176954945
Het uit te betalen bedrag verrekenen wij met eventuele opeisbare schuld(en) van uw
organisatie aan de gemeente. Als dit van toepassing is, ontvangt u een brief van de
afdeling Financiên van de gemeente.

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.
Daarnaast is er een aantal specifieke verplichtingen waaraan u als subsidieontvanger
moet voldoert, rrarrrelijk:
- U maakt (gemiddeld) eens per twee jaar een operaproductie.
- Deze operaproductie wordt minimaal 3 keer opgevoerd in het Munttheater.
Vera ntwoord i n g /vaststel I i n g
Voor uw subsidie vindt op grond van artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening
Weert 2017 achteraf een vaststelling plaats. U levert hiertoe uiterlijk 13 weken nadat de
activiteiten zijn verricht een aanvraag tot vaststelling in.
Bij de aanvraag voorvaststelling dient u de volgende gegevens te overleggen:
. een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is

o

verleend, zijn verricht;
een overzicht (financieel jaarverslag) van de werkelijk gemaakte kosten.

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);
- cie recien waarom u bezwaar maaki.
Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal
Aa nvu

llende financieringsvraag

U bent reeds geÏnformeerd over uw financierinqsvraaq met betrekking tot de inzet van een
productieleider in het kader van de professionaliseringsdoelstelling. Deze vraag wordt

verder behandeld door Madelon van Hoef, u kunt contact met haar opnemen via
0495-575407 of m,van. hoef@weert, n l.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Twan Joosten. Hij is bereikbaar op
telefoonnummer (0495) 57 54 88 en per e-mail op T.Joosten@weert.nl.
Wij wensen u veel succes met uw evenement.
Met vriendel ij ke g roet,

burgemeester en wethouders,

G. Brinkrnan

M.H
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