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Onderwerp
Van Hornejaar 2018 subsidies tenderregeling tweede tranche.

Voorstel
1. Te verlenen dan wel af te wijzen subsidies in het kader van de tenderregeling Van

Hornejaar 2018 (conform het advies van de adviescommissie en conform bijgaande
su bsidiebeschikkingen).

2. De raad te informeren via de TILS-lijst.

Inleiding
op 5 december 2or7 heeft uw college besloten om een tweede tranche van de
tenderregeling voor activiteiten van vrijwilligersorganisaties in het Van Hornejaar in te
stellen. De bepaalde looptijd van deze tweede tranche is van 15 december2OtT tot en
met 15 januari 2018. Het beschikbaar gestelde subsidiebudget (subsidieplafond) voor deze
tweede tranche bedraagt € 32.088,-.
In totaal zijn er 18 subsidieaanvragen ingediend voor de tweede tranche. Zoals
omschreven in de tenderregelíng, zijn deze aanvragen beoordeeld door een
adviescommissie. Deze adviescommissie heeft het advies geformuleerd.

Beoogd effect/doel
De tenderregeling Van Hornejaar 2018 is ingesteld om zoveel mogelíjk activiteiten
georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligersorganisaties in het Van Hornejaar 2018, te
ondersteunen.
Koftheidshalve wordt verwezen naar het verslag van de adviescommissie.

Argumenten
In het bijgevoegde verslag van de adviescommissie zijn de ingediende subsidieaanvragen
beoordeeld. De door de adviescommissie voorgedragen initiatieven voldoen aan de criteria
van de tenderregeling en komen derhalve voor subsidie in aanmerking.

Advies adviescomm issie tenderregeling
De adviescommissie heeft de achttien ingediende aanvragen als volgt beoordeeld

n Niet akkoord
n Gewijzigde versie

tr A-stuk
! B-stuk
! C-stuk

De secretaris,

Totaal aantal pagina's: 4
Pagina 1

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeuil lehouder

OCSW

W¡m Truyen lorss-szsøz¡, John van Cauteren (o4es,s7s473),

Marianne van de Ven (o4ss-s754s1)

drs. G.J.W. (ceert) cabriëls

B&W
DJ-481364

Zaaknummer:
481363

Publicatie:
baar

S B W

,4
W

PS

W

GG

W

MvdH

akkoord k ( Í IWll
bespreken U g

Soort besluit: Besluit college

De d¡recteur,

Weert,
27 maarlz9Ig

v

xì !.r
l5



7a) Voldoen niet:
De subsidieaanvragen v-an dertien initiatieven scoren, naar de beoordelin-o van de

adviescommissie, niet op het onderdeel Thema (beoordelingscriterium 2). Zoals
omschreven in de tenderregeling komen deze aanvragen derhalve niet voor subsidiëring in

deze tenderregeling in aanmerking. Het betreft de aanvragen:

Daarnaast zijn er twee aanvragen die onvoldoende scoren op het puntentotaal van de

beoordelingscriteria: 1. (Educatie), 2. (Thema) en 3. (Samenwerking). Zoals omschreven
in de tenderregeling dient er op deze criteria een minimale totaal van 5 punten gescoord

te worden. Dcrhalve vallcn ook de aanvragen die een onvoldoende puntentotaal scoren op

deze criteria buiten de tenderregeling. Het betreft:

7b) Voldoen:
De commissie concludeert dat de overige drie aanvragen voldoen aan de criteria zoals

omschreven in de Tenderregeling.

H o no reren/ wei g eren s u bsi d i e
De commissie concludeert dat de volgende aanvragen kunnen worden gehonoreerd en een

subsidie verleend kan worden, althans voor zover de mogelijkheden van het
subsidieplafond toereikend zijn (in volgorde van puntentotaal):

1) de aanvraag van de stichting De verbeelding Weert: Philips van l-lorne Urban Art heeft
het hoogste aantal punten (64 punten) gescoord. Derhalve wordt voorgesteld de
gevraagde subsidie ad € 25.000 te verlenen.

Na het verlenen van deze subsidie, bedraagt het resterende subsidiebedrag in deze

tweede tranche: € 32.088 - € 25.000 = € 7'088

nr.r Initiatiefnemer Tltel
2 Philips van Horne SG Weert 5O iaar Philios van Horne

3 Stichting Vrienden van de beiaard Weert Expositie beiaardcultuur ten tijde van Philips van
Horne

5 Stichtino WmA Weeft Studenten monumenten OM D 201t_
Ridderoad Fil¡Ds en Anne6 Stichtinq Natuur- en M¡lieu Educatie Weert

7 Fanfare St. Jan Tungelroy i.s.m. fanfare St.
Willibrordus Stramorov

De'Van Horne-slag' bij de Tungelroyse beek

I Stichting Groen Weett Monumentale bomen en historische plekjes in het
land Van Horne

I St¡chtina Samendoen Weert / Wijkraad Leuken Van Horne avond 4-daagse
11 Stichti ng Cultuurhistorische publicaties reg¡o

Weed
Publicatie'Weert, parel van de heide in de 19e eeuw'

13 Stichtino Kunstcentrum Weert Tolerantre, draaq het utt
T4 Stichtino Kunstcentrum Weert n Walbu is anno 2018

15 Stichtinq Kunstcentrum Weert van Van Horne Art
16 Sticht¡no Kunstcentrum Weert Weq van Van Horne voor basisscholen
18 OLAT Oirschot Plaatsen rustbankjes op Graaf van Hornepad

nr, Initiatiefnemer Titel
10 Stichtinq De Montmorency Foundation De Gouden Eeuw van Weert
L7 Sticht¡nq Kunstcentrum Weert 15 minuten als Graaf van Horne in Weert 2018

nr. Initiatiefnemer Titel
1 Stichtinq De verbeelding Weeft Philios van Horne Urban Art
4 Stichtino 1568 Weert De Graaf van Horne op de kaart
L2 Sticht¡nq Edumare lttervoort Ilzer en Fluweel

1 Nummering conform de behandellijst van de adviescommissie

Pagi na 2



2) de aanvraag van de stichting 1568 Weert (57 punten) heeft de tweede hoogste aantal
punten gescoord. De hoogte van de gevraagde subsidie voor dit initiatief bedraagt
€ 50.000. Het voorstel is om de resterende subsidie binnen deze regeling, zijnde
€ 7.088 te verlenen. Dit betekent evenwel dat initiatiefnemer met een tekort op de
begroting van € 50.000 - € 7.088 = € 42.022dient rekening te houden.

Subsidieplafond en -weigering
Na het verlenen van deze subsidie is het subsidieplafond bereikt. Het resterende
subsidiebedrag is nihil. Op basis van aft. 8.1 geldt een extra weigeringsgrond indien door
verstrekking van de subsidie het subsidieplafond overschreden wordt.

3) de aanvraag van de stichting Edumare Ittervoort (56 punten) komt als derde voor
subsidie binnen deze regeling in aanmerking. Omdat het subsidieplafond bereikt is,
geldt de extra weigeringsgrond zoals omschreven in art. 8.1van de Tenderregeling. Er
kan derhalve geen subsidie voor dit initiatief verleend worden. Het gevraagde
subsidiebedrag voor dit initiatief bedraagt: € 4.539

Advies
Voorgesteld wordt om:

. de adviezen la en 1b van de adviescommissie over te nemen;

. aangezien er onder de ingediende aanvragen, die buiten de subsidiemogelijkheden
van deze tenderregeling vallen, wél kansrijke én het Van Hornejaar (deels)
ondersteunende initiatieven zijn, wordt bekeken welke mogelijkheden er kunnen
zijn binnen andere gemeentelijke subsidiebronnen. Voor dit onderzoek is tijd nodig
en zullen de reguliere wegen doorlopen worden.
In de begeleidende brief bij de negatieve beschikking, van de desbetreffende
initiatieven, wordt een passage opgenomen waarin de mogelijkheid van het
wellicht in aanmerking komen voor een andere subsidiebijdrage wordt toegelicht.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Het totaalbudget van de te verlenen subsidies bedraagt € 32.088,-
Dit betekent dat met het toekennen van de bovengenoemde subsidies het subsidieplafond
bereikt is.

In de bijgevoegde subsidiebeschikkingen zijn de activiteiten opgenomen en onder welke
voorwaarden de subsidie verleend wordt, conform de desbetreffende artikelen in de
tenderregeling.

Uitvoering/evaluatie
In de bijgevoegde subsidiebeschikkingen is opgenomen dat bij de aanvraag tot
subsidievaststelling een financiële en inhoudelijke verantwoording dient te worden
overlegd. Op basis van deze gegevens zal de subsidie definitief worden vastgesteld

Com m u n icatie/ pa rticipatie
De tenderregeling is gepubliceerd in het Digitale Gemeenteblad en op de gemeentelijke
website www.weert.nl. (in de periode van 15 december 2077 tlm 15 januari 2018).
Tevens is aan de organisaties die hebben deelgenomen in het kader van "Met ons in
Weert" en aan de culturele verenigingen die een gemeentelijke subsidie ontvangen de
regeling en het aanvraagformulier per e-mail toegestuurd.

Uitgangspunt voor de adviescommissie zijn de voorliggende aanvragen, deze zijn
beoordeeld. Om te voorkomen dat verwachtingen gewekt worden is in dit stadium met
geen van de initiatiefnemers over de aanvragen gecommuniceerd.

Overleg gevoerd met
Intern:
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T. Lemmen, regisseur Van Hornejaar 2018
M.L. Rosbergen, juridisch beleidsadviseur
C. Timmermans, kernteam Van Hornejaar 2018
P. Vos, beleidsadviseur financiën

Extern:
Adviescommissie tenderregeling Van Hornejaar 2018 2d" tranche

Bijlagen
1. Subsidieaanvragen
2. Verslag van de adviescommissie
3. Subsidiebeschikkingen
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GEMEENTE vVE E RT

Verslag Tenderregeling Van Hornejaar 2e tranche
Datum: 8 februari 2018
Tijd: 14.00 - 17.30 uur
Locatie: Groenkamer

Aanwezig:
John van Cauteren
Annemarie van de Goor
Paul Kooij
Jacqueline Stienen
Cathy Timmermans (notulist)
Wim Truyen
Marianne van de Ven (voorzitter)

1. Opening
De voorzitter opent het overleg. Er zijn 18 subsidieaanvragen ingediend voor deze regeling
in tweede tranche. De commissieleden hebben voorafgaand aan het overleg de aanvragen
bekeken en een conceptbeoordeling doorgegeven. Afgesproken is dat de concept-
beoordeling tijdens de beraadslagen kan worden aangepast naar een definitieve
beoordeling. Wijze van beoordeling: allereerst worden de aanvragen gescreend op het
aantal punten dat gescoord wordt op vraag 2.

2. Beoordeling
De wijze van beoordeling wordt besproken. Zoals in de Tenderregeling omschreven (p.6
punt 7.3) wordt de beschikbaar gestelde subsidie verdeeld op basis van volgorde van de
toegekende eindscores. Daarbij is omschreven dat op het onderdeel 2 (Thema) minimaal
één punt gescoord moet worden. De adviescommissie besluit dat allereerst alle aanvragen
worden gescreend op het onderdeel 2.

a) Score onderdeel 2 (Thema)
Om een gemiddelde van minimaal één punt te scoren dient het totaal aantal punten op dit
onderdeel minimaal 6 te zijn. Indien minder dan 6 punten gescoord wordt voor onderdeel
2, betekent dit dat de aanvraag niet meer verder besproken wordt. De commissie bepaalt
unaniem de score. De scorekaarten van de individuele commissieleden worden bij dit
dossier bewaard. De volgende aanvragen scoren op het onderdeel 2 minder dan 6 punten.

Unaniem wordt besloten om, zoals omschreven in de tenderregeling, deze aanvragen niet
verder te beoordelen.

2 50 jaar Philips van Horne 2 punten
3 Expositie beiaardcultuur ten tijde van Philips van Horne 1 punt
5 Studentenmonumenten OMD 2018 2 punten
6 Ridderpad Filips en Anne 2 Dunten
7 De'Van Horne-slag'bij de Tunqelroyse beek 3 punten
8 Monumentale bomen en historische plekies in het land Van Horne 0 punten
9 Van Horne avond 4-daagse 3 Dunten
11 Publicatie'Weeft, parel van de heide in de 19e eeuw' 2 Dunten
13 Tolerantie, draag het uit 2 punten
T4 Philips en Walburgis anno 2018 3 punten
15 Weg van Van Horne Art force one 2 Dunten
16 Weg van Van Horne voor basisscholen 2 punten
18 Plaatsen rustbankjes op Graaf van Hornepad 0 punten

b) Voorts is in de Tenderregeling (p.6 punt 7.3) omschreven dat op de onderdelen



1. (Educatie),2. Thema en 3. Samenwerking ten minste 5 punten gescoord moeten
worden. Indien aan deze voorwaarde niet voldaan wordt, bestaat geen recht op subsidie in
deze regeling.

De overige aanvragen worden vervolgens beoordeeld door de commissie. De commissie
interpreteert de omschrijving in de regeling als volgt: dit betekent dat er uitgaande van de
beo<;rdelirrg va¡'¡ 6 commissieleden, in totaliteit minimaal 30 punten gescoord dienen te
worden op deze onderdelen (om tot een gemiddelde van ten minste 5 punten te komen).
Dit betekent dat indien bij de vragen 1 t/m 3b gezamenlijk minder dan 30 punten wordt
gescoord vervolgens deze aanvragen niet verder worden beoordeeld. De beoordeling van
de volgende aanvragen levert minder dan 30 punten op:

c) Er resteren drie aanvragen die verder beoordeeld worden. Deze drie aanvragen
voldoen allen aan de eisen en zijn allen subsidiabel. Ondanks dat het goede voorstellen
zijn en dat de commissieleden deze voorstellen positief hebben beoordeeld, zijn er toch
enkele aandachtspunten. De definitieve punten welke door de commissieleden worden
toegekend worden bij elkaar opgeteld. Dit levert de volgende ranking

10 De Gouden Eeuw van Weert 14 punten
. de diverse uitwerking van het thema wordt als té mager
beoordeeld door de commissie. Alle vijf de voorgestelde
opdrachten hebben als thema "Onverdraagzaamheid". De
commissie is unaniem van mening dat dit thema in historisch
opzicht té mager is om als hoofdthema voor de expositie te
dienen.
: website is blijkbaar al gerealiseerd
r van samenwerking met vrijwilligersorganisatie is naar het
oordeel van de commissie onvoldoende sprake
. de aanvragende organisaties schijnen rond dezelfde personen
oeoroeoeerd te ziin. onvoldoende samenwerklnq met vriiwillioers

77 15 minuten als Graaf van Horne in Weert 2018 19 punten
r project wordt hoofdzakelijk door professionals uitgevoerd
. thema sluit naar het oordeel van de commissie onvoldoende aan
bij het Van Hornejaar
. bijdrage vanuit het onderwijs is onvoldoende duidelijk

1 Philios van Horne Urban Art 64 ounten
r dit initiatief kan leiden tot een presentatie van dit voor Weert zo
belangrijke onderwerp in de openbare ruimte
¡ aanvraag kan, gezien het unieke karakter voor Weert wel een
publ iekstrekker worden
. wel vraagt de commissie zich af of dlt lnltlatlef ln de blnnenstad
gerealiseerd kan worden. In de binnenstad zijn veel monumenten
(beschermd stadsgezicht) waar niet zonder vergunning murals op
gerealiseerd kunnen worden. Wellicht dient in dat geval gekozen
te worden tot de aanrij-straten (zoals ook in steden als Heerlen
en Maastricht)
r sturen op locaties buiten het stadscentrum (schouw)
r eveneens haalbaarheid binnen de singels nagaan
. onvoldoende vrijwilligers blijken betrokken bij de aanvraag

4 De Graaf van Horne op de kaart 57 punten

. de commissie vindt de aanvraag interessant mede gezien
(internationale) links met andere organisaties/activiteiten
. de commissie vraagt zich af: of deze activiteit ook wordt
uitgevoerd als er slechts een klein gedeelte gesubsidieerd wordt
vanuit deze tenderregeling
. er zijn vraagtekens m.b.t. de continuìteít: de informatie op de
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webs¡te moet wel bijgehouden worden. Is daar voldoende in
voorzien in de beqrotinq?

L2 IJzer en fluweel. Verhalen rond het leven van Filips van
Montmorency

56 punten

. subsidies voor het onderdeel erfgoededucatie wellicht ook bij
Provisus beschikbaar
. blijkbaar wordt het boek toch uitgegeven, ook als er geen
subsidie verkreqen wordt

3. Subsidieverdeling
De commissie concludeert dat dit betekent dat:
a. Aanvraag 1 de gevraagde gemeentelijke bijdrage ad. € 25.000,- aan subsidie

verstrekt kan worden. Het subsidiebedrag dat resteert is: € 32.088,-minus € 25.000,-
= € 7.088,-.

b. Aanvraag 4 komt eveneens voor subsidie in aanmerking. Men verzoekt om een
gemeentelijke subsidiebijdrage van € 50.000,- Het in deze regeling resterende
subsidiebedrag ad. € 7.088,- kan worden verstrekt. Daarmee concludeert de
commissie dat het subsidieplafond is bereikt.

c. Aanvraag 12 komt weliswaar voor subsidie in aanmerking. Echter omdat het
subsidieplafond bereikt is, kan er geen subsidie verstrekt worden.

4. Vervolg
De voorzitter licht toe dat er vervolgens intern bekeken zal worden of er voor de
aanvragen welke buiten de subsidiemogelijkheden van deze regeling vallen wellicht nog
andere subsidiebronnen aangeboord kunnen worden. Dit valt echter buiten de taak van de
adviescommissie voor de tender. Het gemeentelijke kernteam Van Horne zal hier
binnenkort een vervolg aan geven.

5. Afsluiting
Onder dankzegging voor de inbreng van een ieder sluit de voorzitter om 17.30 uur het
overleg. Afgesproken wordt dat de commissieleden het conceptverslag krijgen
toegestuurd.
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GEMEENTE vVEERT

Stichting Kunstcentrum Weert
t.a.v. het bestuur
Parklaan 10
6006 NT Weert

weert, 29i{AARÏ20î8

Onderwerp
Ons kenmerk

Beschikking subsidieaanvraag initiatief 15 minuten als Graaf van Horne
DJ-343L7

Geacht bestuur,

Aanleiding
U heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de Tenderregeling Van Hornejaar 2018. Op
27 maart 2018 hebben wij besloten om uw subsidieaanvraag niet te honoreren. Hieronder
leest u de reden waarom wij tot dit besluit gekomen zijn.

Weigering subsidie
Zoals in de Tenderregeling omschreven is, heeft een adviescommissie de subsidieaanvraag
beoordeeld. Deze commissie is van oordeel dat op de criteria Educatie, Thema en
Samenwerking in totaal minder dan gemiddeld vijf punten wordt gescoord. Hiermee voldoet
uw aanvraag niet aan hetgeen in de Tenderregeling onder artikel 7.3 is bepaald en komt uw
aanvraag niet in aanmerking voor een subsidiebijdrage (artikel B tweede lid onder b. van de
Algemene Subsidieverordening Weert 2Ot7).
In bijgaande beoordeling van de adviescommissie kunt u de formulering van de commissie
terugvinden. Wij hebben dit advies overgenomen, hetgeen betekent dat uw aanvraag om
subsidie op basis van de Tenderregef ing Van Hornejaar 2018 door ons wordt geweigerd.

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

Zorgtu ervoordat 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

Beekstraat 54
Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 74 0495 of (0495) 575 000 - Telefax: (0495) 541 554 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl



Contact/Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neem dan gerust contact met op
Cathy Timmermans of Marianne van de Ven. Zij zijn per mail resp. bereikbaar via
c.timmermans@weert ¡Lof m.vande.ven@weert.nl of telefonisch via (0495) 575 000

Met vriendelijke g roet,
burgemeester en wethouders,

A.A.
ge ntesecretaris bu

Bijlage(n) Verslag adviescommissie



GEMEENTE vtlEERT

Stichting Kunstcentrum Weert
t.a.v. het bestuur
Parklaan 10
6006 NT Weert

weerr, 29l'lAÁRI 20lS

Onderwerp
Ons kenmerk

: Beschikking subsidieaanvraag initiatief Weg van Van Horne
: DJ-34309

Geacht bestuur,

Aanleiding
U heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de Tenderregeling Van Hornejaar 2018. Op
27 maart 2018 hebben wij besloten om uw subsidieaanvraag niet te honoreren. Hieronder
leest u de reden waarom wij tot dit besluit gekomen zijn.

Weigering subsidie
Zoals in de Tenderregeling omschreven is, heeft een adviescommissie de subsidieaanvraag
beoordeeld. Deze commissie is van oordeel dat op het beoordelingscriterium Thema
gemiddeld minder dan één punt wordt gescoord. Hiermee voldoet uw aanvraag niet aan
hetgeen in de Tenderregeling onder aftikel 7.3 onder a. is bepaald en komt uw aanvraag
niet in aanmerking voor een subsidiebijdrage (artikel 8 tweede lid onder b. van de Algemene
Subsidieverordening Weert 2OL7).
In bijgaande beoordeling van de adviescommissie kunt u de formulering van de commissie
terugvinden. Wij hebben dit advies overgenomen, hetgeen betekent dat uw aanvraag om
subsidie op basis van de Tenderregeling Van Hornejaar 2018 door ons wordt geweigerd.

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

Zorgtu 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

Beekstraat 54
Correspondent¡eadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: t4 0495 of (0495) 575 000 - Telefax: (0495) 541 554 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert,nl



Gontact/Vragen
l-leeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neem dan gerust contact rnet op
Cathy Timmermans of Marianne van de Ven. Zij zijn per mail resp. bereikbaar via
c.timmermans@weert.nl of m.vande.ven@weert.nl of telefonisch via (0495) 575 000

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

ris

Bijlage(n) : Verslag adviescommissie

,/

I M



GEMEENTE vvEERT

Stichting Kunstcentrum Weert
t.a.v. het bestuur
Parklaan 10
6006 NT Weert

weert, 29l{AAnl 2018

Onderwerp
Ons kenmerk

Beschikking subsidieaanvraag initiatief Philips en Walburgis anno 2018
DJ-34373

Geacht bestuur,

Aanleiding
U heeft een subsidieaanvraag ingediend voorde Tenderregeling Van Hornejaar 2018. Op
27 maart 2018 hebben wij besloten om uw subsidieaanvraag niet te honoreren. Hieronder
leest u de reden waarom wij tot dit besluit gekomen zijn.

Weigering subsidie
Zoals in de Tenderregeling omschreven is, heeft een adviescommissie de subsidieaanvraag
beoordeeld. Deze commissie is van oordeel dat op het beoordelingscriterium Thema
gemiddeld minder dan één punt wordt gescoord. Hiermee voldoet uw aanvraag niet aan
hetgeen in de Tenderregeling onder aftikel 7.3 onder a. is bepaald en komt uw aanvraag
niet in aanmerking voor een subsidiebijdrage (aftikel 8 tweede lid onder b. van de Algemene
Subsidieverordening Weert 2Ot7).
In bijgaande beoordeling van de adviescommissie kunt u de formulering van de commissie
terugvinden. Wij hebben dit advies overgenomen, hetgeen betekent dat uw aanvraag om
subsidie op basis van de Tenderregeling Van Hornejaar 2018 door ons wordt geweigerd.

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

Zorgtu 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.

Beekstraat 54
Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 74 0495 of (0a95) 575 000 - Telefax: (0495) 541 554 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl



Contact/Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neem dan gerust contact met op
Cathy Timmermans of Marianne van de Ven. Zij zijn per mail resp. bereikbaar via
c.timmermans@weert.nl of m.vande.ven@)weert.nl of telefonisch via (0495) 5/5 000

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

A.
gem burg

BlJlage(n) : Verslag adviescommissie



GEMEENTE vVEERT

Stichting Kunstcentrum Weert
t.a.v. het bestuur
Parklaan 10
6006 NT Weeft

weert, 29I.|AART2018

Onderwerp
Ons kenmerk

Beschikking subsidieaanvraag initiatief Tolerantie draag het uit
DJ-34300

Geacht bestuur,

Aanleiding
U heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de Tenderregeling Van Hornejaar 2018. Op
27 maart 2018 hebben wij besloten om uw subsidieaanvraag niette honoreren. Hieronder
leest u de reden waarom wij tot dit besluit gekomen zijn.

Weigering subsidie
Zoals in de Tenderregeling omschreven is, heeft een adviescommissie de subsidieaanvraag
beoordeeld. Deze commissie is van oordeel dat op het beoordelingscriterium Thema
gemiddefd minder dan één punt wordt gescoord. Hiermee voldoet uw aanvraag niet aan
hetgeen in de Tenderregeling onder aftikel 7.3 onder a. is bepaald en komt uw aanvraag
niet in aanmerking voor een subsidiebijdrage (artikel 8 tweede lid onder b. van de Algemene
Subsidieverordening Weert 2OL7).
In bijgaande beoordeling van de adviescommissie kunt u de formulering van de commissie
terugvinden. Wij hebben dit advies overgenomen, hetgeen betekent dat uw aanvraag om
subsidie op basis van de Tenderregeling Van Hornejaar 2018 door ons wordt geweigerd.

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

Beekstraat 54
Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 140495 of (0495) 575 000 -Telefax: (0495) 541 554 - E-mail:gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl



Contact/Vragen
Heeft u naa¡'aanleiding van deze brief nog vragen? Neern dan gerust contact met op
Cathy Timmermans (c.timmermans@weert.nl) of Marianne van de Ven
(m.vande.ven@weert.nl). Of telefonisch via (0495) 575 000.

Met vriendelijke groet,
bu rgemeester en wethouders,

gemeentesecretaris

Bijlage(n) : Verslag adviescommissie



GEMEENTE vVE E RT

Stichting Kunstcentrum Weert
t.a.v. het bestuur
Parklaan 10
6006 NT Weert

weert, 29I'|AART20tB

Onderwerp

Ons kenmerk

Beschikking subsidieaanvraag initiatief Weg van Van Horne
(basisscholen)
DJ-34304

Geacht bestuur,

Aanleiding
U heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de Tenderregeling Van Hornejaar 2018. Op
27 maart 2018 hebben wij besloten om uw subsidieaanvraag niet te honoreren. Hieronder
leest u de reden waarom wij tot dit besluit gekomen zijn.

Weigering subsidie
Zoals in de Tenderregeling omschreven is, heeft een adviescommissie de subsidieaanvraag
beoordeeld. Deze commissie is van oordeel dat op het beoordelingscriterium Thema
gemiddeld minder dan één punt wordt gescoord. Hiermee voldoet uw aanvraag niet aan
hetgeen in de Tenderregeling onder artikel 7.3 onder a. is bepaald en komt uw aanvraag
niet in aanmerking voor een subsidiebijdrage (aftikel 8 tweede lid onder b. van de Algemene
Subsidieverordening Weert 2077).
In bijgaande beoordeling van de adviescommissie kunt u de formulering van de commissie
terugvinden. Wij hebben dit advies overgenomen, hetgeen betekent dat uw aanvraag om
subsidie op basis van de Tenderregeling Van Hornejaar 2018 door ons wordt geweigerd.

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

Beekstraat 54
Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: L40495 of (0495) 575 000 -Telefax: (0495) 541 554 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl



Contact/Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neem dan gerust contact met op
Cathy Timmermans (c.timmermans@weert.nl) of Marianne van de Ven
(m.vande.ven@weert.nl). Of telefonisch via (0495) 575 000.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

n A.A.M ¡j
gemee ntesecretaris bu

Bijlage(n) : Verslag adviescommissie



GEMEENTE vvEERT

Fanfare St. Jan Tungelroy
t.a.v. het bestuur
Tungeler Dorpsstraat 17
6005 RG Weert

weert, 29ltlAA[T201S

Onderwerp
Ons kenmerk

Beschikking subsidieaanvraag initiatief Van Hornejaar 2018
DJ-34319

Geacht bestuur,

Aanleiding
U heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de Tenderregeling Van Hornejaar 2018. Op
27 maart 2018 hebben wij besloten om uw subsidieaanvraag niette honoreren. Hieronder
leest u de reden waarom wij tot dit besluit gekomen zijn.

Weigering subsidie
Zoals in de Tenderregeling omschreven is, heeft een adviescommissie de subsidieaanvraag
beoordeeld. Deze commissie is van oordeel dat op het beoordelingscriterium Thema
gemiddeld minder dan één punt wordt gescoord. Hiermee voldoet uw aanvraag niet aan
hetgeen in de Tenderregeling onder artikel 7.3 onder a. is bepaald en komt uw aanvraag
niet in aanmerking voor een subsidiebijdrage (artikel 8 tweede lid onder b. van de Algemene
Subsidieverordening Weert 2Ot7).
In bijgaande beoordeling van de adviescommissie kunt u de formulering van de commissie
terugvinden. Wij hebben dit advies overgenomen, hetgeen betekent dat uw aanvraag om
subsidie op basis van de Tenderregeling Van Hornejaar 2018 door ons wordt geweigerd.

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

Beekstraat 54
Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: t40495 of (0a95) 575 000 -Telefax: (0495) 541 554 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl



Doorgeleiding aanvraag naar andere geldende regeling
Aangezien uw aanvi'aag, die buiten de subsidiemcgelijkheden van Ceze tenderrege!ing
valt, wellicht kan passen in een andere gemeentelijke subsidieregeling, wordt bekeken
welke mogelijkheden er kunnen zijn. Voor dit onderzoek is tijd nodig en zullen de reguliere
wegen doorlopen worden.

Contact/Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neem dan gerust contact met op
Cathy Timmermans of Marianne van de Ven. Zij zijn per mail resp. bereikbaar via
c.timmermans@weert.nl of m.vande.ven@weert.nl of telefonisch via (0495) 575 000

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

n n
gemeentesecretaris bu

Bijlage(n) : Verslag adviescommissie

umans



GEMEENTE vyEERT

Stichting Edumare
t.a.v. het bestuur
Margarethastraat 73
6014 AD Ittervoort

weert, 29I'IAARI 2018

Onderwerp
Ons kenmerk

Beschikking subsidieaanvraag initiatief Van Hornejaar 2018
DJ-33255

Geacht bestuur,

Aanleiding
U heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de Tenderregeling Van Hornejaar 2018. Op
27 maart 2018 hebben wij besloten om uw subsidieaanvraag niette honoreren. Hieronder
leest u de reden waarom wij tot dit besluit gekomen zijn.

Weigering subsidie
Zoals in de Tenderregeling omschreven is, heeft een adviescommissie de subsidieaanvraag
beoordeeld. Uw aanvraag voldoet aan hetgeen in de Tenderregeling onder artikel 7.3 onder
a. en b. is bepaald. U komt echter niet voor subsidie in aanmerking omdat door verstrekking
van de subsidie, het subsidieplafond zou worden overschreden.
In bijgaande beoordeling van de adviescommissie kunt u de formulering van de commissie
terugvinden. Wij hebben dit advies overgenomen, hetgeen betekent dat uw aanvraag om
subsidie op basis van de Tenderregeling Van Hornejaar 2018 door ons wordt geweigerd. Dit
op grond van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van genoemde Tenderregeling en artikel
4:25 van de Algemene wet bestuursrecht.

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

Beekstraat 54
Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 140495 of (0495) 575 000 -Telefax: (0495) 541 554 - E-mail:gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl



Gontact/Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neem dan gerust contact met op
Cathy Timmermans of Marianne van de Ven. Zij zijn per mail resp. bereikbaar via
c.timmermans@weert.nl of m.vande.ven@weert.nl of telefonisch via (0495) 575 000

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

.A
ge eentesecretaris burg

Bijlage(n) : Verslag adviescommissie

M ma
r



GEMEENTE vVEERT

Stichting De Verbeelding Weeft
t.a.v. het bestuur
Wilhelminasingel I77
6001 GS Weert

weert, 29ltlAA[T20lS

Onderwerp
Ons kenmerk

beschikking subsidieverlening initiatief Van Hornejaar 2018
DJ-34339

Geacht bestuur,

Aanleiding
U heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de Tenderregeling Van Hornejaar 2018. Op
27 maart 2018 hebben wij besloten om uw subsidieaanvraag te honoreren. Hieronder
leest u de voorwaarden en de wijze waarop het subsidieproces verder verloopt.

Subsidie
Wij verlenen u een subsidie van maximaal € 25.000,- voor de activiteiten die in 2018 in
Weert plaatsvinden. Dit conform het door u ingediende projectplan én de voorwaarden
welke de adviescommissie geformuleerd heeft in de bijgaande beoordeling, die wij integraal
overnemen.

Voorschot/Verrekeni n g
De subsidie wordt in zijn geheel als voorschot verstrekt. Dit bedrag zullen wij overmaken
zodra u uw bankrekeningnummer aan ons door heeft gegeven.

Verplichtingen
Aan de subsidie worden, naast de voor de subsidieontvanger geldende verplichtingen en
bepalingen uit de "Algemene wet bestuursrecht" de "Algemene subsidieverordening Weert
20t7" en de "Tenderregeling Vrijwilligersactiviteiten, georganiseerd en uitgevoerd in
Weert, ten behoeve van de viering van het Van Hornejaar 20t8, tweede tranche", de
verplichting verbonden dat uw organisatie:

. de subsidie alleen besteed aan activiteiten die plaatsvinden in het jaar 2018 én
binnen de gemeentegrenzen van Weert;

. het door de gemeente ontwikkelde logo Weert van Hornesfad gebruikt bij alle
promotionele uitingen ;. zo spoedig mogelijk ons schriftelijk informeert indien aannemelijk is dat de
dienstverlening waarvoor de subsidie is verleend niet of niet geheel zal worden
verricht.

Mocht u zich onverhoopt niet houden aan de bij deze subsidieverlening verbonden
verplichtingen en voorwaarden, dan kan de subsidie lager dan het verleende bedrag
worden vastgesteld. Teveel ontvangen subsidie dient dan te worden terugbetaald.

Vergunning
Wij wijzen u erop dat het verlenen van subsidie niet automatisch inhoudt dat door of
namens de gemeente ook vergunning zal worden verleend voor de activiteiten of het
evenement. U dient de vergunningaanvraag tijdig, bij voorkeur drie maanden vóór het
evenement, in te dienen bij de afdeling Vergunning Toezicht en Handhaving.

Wilhelminasingel 101
Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: L4 0495 of (0a95) 575 000 - Telefax: (0495) 541 554 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl



Verantwoording/aanvraag tot vaststelling
U dient uiterlijk 30 januari 2019 de aanvraag voor de subsidievaststeiling bij de gemeente
in te leveren.
In deze aanvraag wordt door u een financieel en inhoudelijk verslag gedaan met
betrekking tot de door u uitgevoerde activiteiten. Het college kan bepalen dat ook andere,
dan de hierboven bedoelde gegevens en/of die voor de vaststelling van belang zijn,
moeten worden overlegd. Op basis van deze gegevens zal de subsidie definitief worden
vastgesteld.

Volledigheidshalve wijzen wij u er op dat tekst en toelichting op de Algemene
Subsidieverordening Weert 2017 onder andere te vinden is via de link:
http://decentrale. regeloevinq.overheid. nl/cvdr/XHTM Loutput/Actueel/Weert/432281. htm I

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 burgcmccstcr cn wcthoudcrs. Hct adrcs is:
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Zorgtu ervoordat 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 diqitaal

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Marianne van de Ven of Cathy
Timmermans. Zij zijn resp. bereikbaar op telefoonnummer (0495) 575 000 en per e-mail
op m.vande.ven@weert.nl en c.timmermans@weert.nl.

Wij wensen u veel succes met de voorbereiding van het evenement.

Met vriendelijke groet,
burge

Brinkman A.A. mans
gemeentesecretaris bu

Bijlage(n)
l'

- verslag adviescommissie

2



GEMEENTE vVEERT

Samen doen Weert
Maria Tesselschadehof 7
6004 SE Weert

weerr, 29ilÂÂRI 201S

Onderwerp
Ons kenmerk

Beschikking subsidieaanvraag initiatief Van Hornejaar 2018
Dl-343 1 1

Geacht bestuur,

Aanleiding
U heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de Tenderregeling Van Hornejaar 2018. Op
27 maart 2018 hebben wij besloten om uw subsidieaanvraag niet te honoreren. Hieronder
leest u de reden waarom wij tot dit besluit gekomen zijn.

Weigering subsidie
Zoals in de Tenderregeling omschreven is, heeft een adviescommissie de subsidieaanvraag
beoordeeld. Deze commissie is van oordeel dat op het beoordelingscriterium Thema
gemiddeld minder dan één punt wordt gescoord. Hiermee voldoet uw aanvraag niet aan
hetgeen in de Tenderregeling onder artikel 7.3 onder a. is bepaald en komt uw aanvraag
niet in aanmerking voor een subsidiebíjdrage (artikel B tweede lid onder b. van de Algemene
Subsidieverordening Weert 2Ot7).
In bijgaande beoordeling van de adviescommissie kunt u de formulering van de commissie
terugvinden. Wij hebben dit advies overgenomen, hetgeen betekent dat uw aanvraag om
subsidie op basis van de Tenderregeling Van Hornejaar 2018 door ons wordt geweigerd.

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

Beekstraat 54
Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 Az Weert

Telefoon: L40495 of (0495)575000-Telefax:(0495)541 554-E-mail:gemeente@weert.nl
Website: www.weet.nl



Contact/Vragen
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Marianne van de Ven of Cathy
Timmermans. Zij zijn resp. bereikbaar op telefoonnummer (0495) 575 000 en per e-mail
op m.vande.venG)weert. n I en c.ti m mermansG)weert. nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

an
gemeentesecreta ns bu

Bijlage(n) : Verslag adviescommissie

L,



GEMEENTE vVEERT

Stichting Cultuurhistorische Publicaties regio Weert
t.a.v. het bestuur
Postbus 3129
6039 ZG Stramproy

weert, 2gltlÂAtï2010

Onderwerp
Ons kenmerk

Beschikking subsidieaanvraag initiatief Van Hornejaar 2018
DJ-34448

Geacht bestuur,

Aanleiding
U heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de Tenderregeling Van Hornejaar 2018. Op
27 maart 2018 hebben wij besloten om uw subsidieaanvraag niet te honoreren. Hieronder
leest u de reden waarom wij tot dit besluit gekomen zijn.

Weigering subsidie
Zoals in de Tenderregeling omschreven is, heeft een adviescommissie de subsídieaanvraag
beoordeeld. Deze commissie is van oordeel dat op het beoordelingscriterium Thema
gemiddeld minder dan één punt wordt gescoord. Hiermee voldoet uw aanvraag niet aan
hetgeen in de Tenderregeling onder artikel 7.3 onder a. is bepaald en komt uw aanvraag
niet in aanmerking voor een subsidiebijdrage (artikel 8 tweede lid onder b. van de Algemene
Subsidieverordening Weert 2Ot7).
In bijgaande beoordeling van de adviescommissie kunt u de formulering van de commissie
terugvinden. Wij hebben dit advies overgenomen, hetgeen betekent dat uw aanvraag om
subsidie op basis van de Tenderregeling Van Hornejaar 2018 door ons wordt geweigerd.

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

Beekstraat 54
Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0a95) 575 000 - Telefax: (0495) 541 554 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl



Contact/Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neem dan gerust contact met op
Cathy Timmermans of Marianne van de Ven. Zij zijn per mail resp. bereikbaar via
c.timmermans@weert.nl of m.vande.ven@weert.nl of telefonisch via (0495) 575 000.

Mct vricndclijkc groct,
burgemeester en wethouders,

ntesecretaris

Bijlage(n) : Verslag adviescommissie



GEMEENTE vVEERT

Stichting Vrienden van de Beiaard Weert
t.a.v. het bestuur
Eikesstraat 57
6013 RD Hunsel

weert, 29|{ÂAtT20tt

Onderwerp
Ons kenmerk

Beschikking subsidieaanvraag initiatief Van Hornejaar 2018
DJ-34329

Geacht bestuur,

Aanleiding
U heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de Tenderregeling Van Hornejaar 2018- Op
27 maart 2018 hebben wij besloten om uw subsidieaanvraag niet te honoreren. Hieronder
leest u de reden waarom wij tot dit besluit gekomen zijn.

Weigering subsidie
Zoals in de Tenderregeling omschreven is, heeft een adviescommissie de subsidieaanvraag
beoordeeld. Deze commissie is van oordeel dat op het beoordelingscriterium Thema
gemiddeld minder dan één punt wordt gescoord. Hiermee voldoet uw aanvraag niet aan
hetgeen in de Tenderregeling onder artikel 7.3 onder a. is bepaald en komt uw aanvraag
niet in aanmerking voor een subsidiebijdrage (aftikel 8 tweede lid onder b. van de Algemene
Subsid ieverordeni ng Weert 2OL7).
In bijgaande beoordeling van de adviescommissie kunt u de formulering van de commissie
terugvinden. Wij hebben dit advies overgenomen, hetgeen betekent dat uw aanvraag om
subsidie op basis van de Tenderregeling Van Hornejaar 2018 door ons wordt geweigerd.

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

Beekstraat 54
Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon; 140495 of (0495) 575 000 -Telefax: (0495) 541 554 - E-mail:gemeente@weert.nl
Webs¡te: www.weert.nl



Contact/Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neem dan gerust contact met op
Cathy Timmermans (c.timmermans@weert.nl) of Marianne van de Ven
(¡n.vande.ven@weeft.nl). Of telefonisch via (0495) 575 000.

Met vriendelijke groet,
bu rgemeester en wethouders,

A.A.

Bijlage(n) Verslag adviescom missie



GEMEENTE vtlEERT

Stichting WmA
Laarderschans 14
6003 MC Weert

weert, 29I|AARï2018

Onderwerp
Ons kenmerk

Beschikking subsidieaanvraag initiatief Van Hornejaar 2018
DJ-33627

Geacht bestuur,

Aanleiding
U heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de Tenderregeling Van Hornejaar 2018. Op
27 maart 2018 hebben wij besloten om uw subsidieaanvraag niet te honoreren. Hieronder
leest u de reden waarom wij tot dit besluit gekomen zijn.

Weigering subsidie
Zoals in de Tenderregeling omschreven is, heeft een adviescommissie de subsidieaanvraag
beoordeeld. Deze commissie is van oordeel dat op het beoordelingscriterium Thema
gemiddeld minder dan één punt wordt gescoord. Hiermee voldoet uw aanvraag niet aan
hetgeen in de Tenderregeling onder artikel 7.3 onder a. is bepaald en komt uw aanvraag
niet in aanmerking voor een subsidiebijdrage (artikel 8 tweede lid onder b. van de Algemene
Subsidieverordening Weert 2Ol7).
In bijgaande beoordeling van de adviescommissie kunt u de formulering van de commissie
terugvinden. Wij hebben dit advies overgenomen, hetgeen betekent dat uw aanvraag om
subsidie op basis van de Tenderregeling Van Hornejaar 2018 door ons wordt geweigerd.

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 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.

Beekstraat 54
Correspondent¡eadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: L40495 of (0495) 575 000 -Telefax: (0495) 541 554 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert,nl



Doorgeleiding aanvraag naar andere geldende regeling
Aangezien uw aanvraag, die buiten de subsidiemogelijkheden van deze tenderregeling
valt, wellicht kan passen in een andere gemeentelijke subsidieregeling, wordt bekeken
welke mogelijkheden er kunnen zijn. Voor dit onderzoek is tijd nodig en zullen de reguliere
wegen doorlopen worden.

Contact/Vragen
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Marianne van de Ven of Cathy
Timmermans. Zij zijn resp. bereikbaar op telefoonnummer (0495) 575 000 en per e-mail
op m.vande.ven@weert.nl en c.timmermans@weert.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

A.A.M.M
ntesecretaris burgem

Bijlage(n) Verslag escommissie



GEMEENTE WEERl

50 jaar Philips van Horne
Herenstraat 298
6004 XL Weert

weert, 29I{AARï20,|0

Onderwerp
Ons kenmerk

Beschikking subsidieaanvraag initiatief Van Hornejaar 2018
DJ-34323

Geacht bestuur,

Aanleiding
U heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de Tenderregeling Van Hornejaar 2018. Op
27 maart 2018 hebben wij besloten om uw subsidieaanvraag niette honoreren. Hieronder
leest u de reden waarom wij tot dit besluit gekomen zijn.

Weigering subsidie
Zoals in de Tenderregeling omschreven is, heeft een adviescommissie de subsidieaanvraag
beoordeeld. Deze commissie is van oordeel dat op het beoordelingscriterium Thema
gemiddeld minder dan één punt wordt gescoord. Hiermee voldoet uw aanvraag niet aan
hetgeen in de Tenderregeling onder artikel 7.3 onder a. is bepaald en komt uw aanvraag
niet in aanmerking voor een subsidiebijdrage (artikel 8 tweede lid onder b. van de Algemene
Subsidieverordening Weeft 2OI7).
In bijgaande beoordeling van de adviescommissie kunt u de formulering van de commissie
terugvinden. Wij hebben dit advies overgenomen, hetgeen betekent dat uw aanvraag om
subsidie op basis van de Tenderregeling Van Hornejaar 2018 door ons wordt geweigerd.

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

Beekstraat 54
Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 140495 of (0495) 575 000 -Telefax: (0495) 541 554 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl



Doorgeleiding aanvraag naar andere geldende regeling
Aangezien uw aanvraag, die buiten de subsidiemogelijkheden van deze tenderregeling
valt, wellicht kan passen in een andere gemeentelijke subsidieregeling, wordt bekeken
welke mogelijkheden er kunnen zijn. Voor dit onderzoek is tijd nodig en zullen de reguliere
wegen doorlopen worden.

Contact/Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neem dan gerust contact met op
Cathy Timmermans of Marianne van de Ven. Zij zijn per mail resp. bereikbaar via
c.timmermans@weert.nl of m.vande.ven@weert.nl of telefonisch via (0495) 575 000

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

A.
ntesecretaris

Bijlage(n) : Verslag adviescommissie

M.M



GEMEENTE vvEERT

OLAT
t.a.v. het bestuur
Spoordonkseweg 35
5688 KB Oirschot

weert, 29llAA[T2018

Onderwerp
Ons kenmerk

Beschikking subsidieaanvraag initiatief Van Hornejaar 2018
DJ-34576

Geacht bestuur,

Aanleiding
U heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de Tenderregeling Van Hornejaar 2018. Op
27 maaft 2018 hebben wij besloten om uw subsidieaanvraag niet te honoreren. Hieronder
leest u de reden waarom wij tot dit besluit gekomen zijn.

Weigering subsidie
Zoals in de Tenderregeling omschreven is, heeft een adviescommissie de subsidieaanvraag
beoordeeld. Deze commissie is van oordeel dat op het beoordelingscriterium Thema
gemiddeld minder dan één punt wordt gescoord. Hiermee voldoet uw aanvraag niet aan
hetgeen in de Tenderregeling onder artikel 7.3 onder a. is bepaald en komt uw aanvraag
niet in aanmerking voor een subsidiebijdrage (artikel 8 tweede lid onder b. van de Algemene
Subsidieverordening Weert 2Ol7).
In bijgaande beoordeling van de adviescommissie kunt u de formulering van de commissie
terugvinden. Wij hebben dit advies overgenomen, hetgeen betekent dat uw aanvraag om
subsidie op basis van de Tenderregeling Van Hornejaar 2018 door ons wordt geweigerd.

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

Zorgtu 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

Beekstraat 54
Correspondent¡eadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: t4 0495 of (0495) 575 000 - Telefax: (0495) 54f 554 - E-mail: gemeente@weert.nl
Webs¡te: www.weert.nl



Doorgeleiding aanvraag naar andere geldende regeling
Aangezien uw aanvraag, die buiten de subsidiemogelijkheden van deze tenderregeling
valt, wellicht kan passen in een andere gemeentelijke subsidieregeling, wordt bekeken
welke mogelijkheden er kunnen zijn. Voor dit onderzoek is tijd nodig en zullen de reguliere
wegen doorlopen worden.

Gontact/Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neem dan gerust contact met op
Cathy Timmermans of Marianne van de Ven. Zij zijn per mail resp. bereikbaar via
c.timmermans@weert.nl of m.vande.ven@weert.nl of telefonisch via (0495) 575 000

Met vriendelijke g roet,
burgemeester en wethouders,

G.B an
gemeentesecretaris

Bijlage(n) Verslag adv ssre



GEMEENTE vyE E RT

Stichting Natuur- en Milieu Educatie
t.a.v. het bestuur
Geurtsvenweg 4
6006 SN Weert

weert, 29HAAtl 2018

Onderwerp
Ons kenmerk

Beschikking subsidieaanvraag initiatief Van Hornejaar 2018
DJ-34473

Geacht bestuur,

Aanleiding
U heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de Tenderregeling Van Hornejaar 2018. Op
27 maarl.2018 hebben wij besloten om uw subsidieaanvraag niette honoreren. Hieronder
leest u de reden waarom wij tot dit besluit gekomen zijn.

Weigering subsidie
Zoals in de Tenderregeling omschreven is, heeft een adviescommissie de subsidieaanvraag
beoordeeld. Deze commissie is van oordeel dat op het beoordelingscriterium Thema
gemiddeld minder dan één punt wordt gescoord. Hiermee voldoet uw aanvraag niet aan
hetgeen in de Tenderregeling onder aftikel 7.3 onder a. is bepaald en komt uw aanvraag
niet in aanmerking voor een subsidiebijdrage (artikel 8 tweede lid onder b. van de Algemene
Subsidieverordening Weert 2077).
In bijgaande beoordeling van de adviescommissie kunt u de formulering van de commissie
terugvinden. Wij hebben dit advies overgenomen, hetgeen betekent dat uw aanvraag om
subsidie op basis van de Tenderregeling Van Hornejaar 2018 door ons wordt geweigerd.

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.

Beekstraat 54
Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0495) 575 000 - Telefax: (0495) 541 554 - E-mail: gemeente@weert.nt
Website: www.weert.nl



Doorgeleiding aanvraag naar andere geldende regeling
Aangezien uw aanvraag, die buiten de subsidiemogelijkheden van deze tenderregeling
valt, wellicht kan passen in een andere gemeentelijke subsidieregeling, wordt bekeken
welke mogelijkheden er kunnen zijn. Voor dit onderzoek is tijd nodig en zullen de reguliere
wegen doorlopen worden.

Contact/Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neem dan gerust contact met op
Cathy Timmermans of Marianne van de Ven. Zij zijn per mail resp. bereikbaar via
c.timmermans@weert.nl of m.vande.ven@weert.nl of telefonisch via (0495) 575 000

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

A.A
eentesecretaris bu

Bijlage(n) : Verslag adviescommissie,



GEMEENTE vVEERT

Stichting'De Montmorency Foundation'
t.a.v. het bestuur
Biest 20
6001 AR Weert

weert, 291'144fiï2018

Onderwerp
Ons kenmerk

Beschikking subsidieaanvraag initiatief Van Hornejaar 2018
DJ-34358

Geacht bestuur,

Aanleiding
U heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de Tenderregeling Van Hornejaar 2018. Op
27 maart 2018 hebben wij besloten om uw subsidieaanvraag niet te honoreren. Hieronder
leest u de reden waarom wij tot dit besluit gekomen zijn.

Weigering subsidie
Zoals in de Tenderregeling omschreven is, heeft een adviescommissie de subsidieaanvraag
beoordeeld. Deze commissie is van oordeel dat op het beoordelingscriterium Thema
gemiddeld minder dan één punt wordt gescoord. Hiermee voldoet uw aanvraag n¡et aan
hetgeen in de Tenderregeling onder art¡kel 7.3 onder a. is bepaald en komt uw aanvraag
niet in aanmerking voor een subsidiebijdrage (artikel 8 tweede lid onder b. van de Algemene
Su bsidieverorden i ng Weert 2OL7).
In bijgaande beoordeling van de adviescommissie kunt u de formulering van de commissie
terugvinden. Wij hebben dit advies overgenomen, hetgeen betekent dat uw aanvraag om
subsidie op basis van de Tenderregeling Van Hornejaar 2018 door ons wordt geweigerd.

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

Beekstraat 54
Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0a95) 575 000 - Telefax: (0495) 541 554 - E-mail : gemeente@weert.nl
Webs¡te: www.weert.nl



Doorgeleiding aanvraag naar andere geldende regeling
Aangezien uw aanvraag, die buiten de subsidiemogelijkheden van deze tenderregeling
valt, wellicht kan passen in een andere gemeentelijke subsidieregeling, wordt bekeken
welke nrogelijkheden er kulrrrerr zijn. Voor dit onde¡zoek is tijd nodig err zullell de reguliere
wegen doorlopen worden.

Contact/Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neem dan gerust contact met op
Cathy Timmermans (c.timmermans@weert.nl) of Marianne van de Ven
(m.vande.ven@weert.nl). Of telefonisch via (0495) 575 000.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

nkman
g ris

Bijlage(n) : Verslag adviescommissie

A.A
bu r



GEMEENTE vVEERT

Stichting 1568
t.a.v. het bestuur
Moeselschansweg 40
6005 NA Weert

weert, 29lJ|AÂfiT2018

Onderwerp
Ons kenmerk

beschikking subsidieverlening initiatief Van Hornejaar 2018
Dr-34189

Geacht bestuur,

Aanleiding
U heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de Tenderregeling Van Hornejaar 2018. Op
27 maart 2018 hebben wij besloten om uw subsidieaanvraag te honoreren. Hieronder
leest u de voorwaarden en de wijze waarop het subsidieproces verder verloopt.

Subsidie
U vraagt om een subsidie van € 50.000,-. Volgens het oordeel van de adviescommissie bent
u als tweede initiatief gehonoreerd binnen de tenderregeling. Het in deze regeling
resterende subsidiebedrag, na honorering van het eerst geplaatste initiatief, is € 7.088,-
Daarmee is het subsidieplafond bereikt. Wij verlenen u daarom een subsidie van maximaal
€ 7.088,- voor de activiteiten die in 2018 in Weert plaatsvinden. Dit conform het door u
ingediende projectplan én de voorwaarden welke de adviescommissie geformuleerd heeft in
de bijgaande beoordeling, die wij integraal overnemen.

Voorschot/Verreken i n g
De subsidie wordt in zijn geheel als voorschot verstrekt. Dit bedrag zullen wij overmaken
op uw bankrekeningnummer NL02R48O0105334065/ o.v.v. "activiteiten in het Van
Hornejaar 2018".

Verplichtingen
Aan de subsidie worden, naast de voor de subsidieontvanger geldende verplichtingen en
bepalingen uit de "Algemene wet bestuursrecht" de "Algemene subsidieverordening Weert
2077" en de "Tenderregeling Vrijwilligersactiviteiten, georganiseerd en uitgevoerd in
Weert, ten behoeve van de viering van het Van Hornejaar 2018", de verplichting
verbonden dat uw organisatie:

. de subsidie alleen besteed aan activiteiten die plaatsvinden in het jaar 2018 én
binnen de gemeentegrenzen van Weert;

. het door de gemeente ontwikkelde logo Weert van Hornestad gebruikt bij alle
promotionele uitingen ;. zo spoedig mogelijk ons schriftelijk informeert indien aannemelijk is dat de
dienstverlening waarvoor de subsidie is verleend niet of niet geheel zal worden
verricht.

Mocht u zich onverhoopt niet houden aan de bij deze subsidieverlening verbonden
verplichtingen en voorwaarden, dan kan de subsidie lager dan het verleende bedrag
worden vastgesteld. Teveel ontvangen subsidie dient dan te worden terugbetaald,

Wilhelminasingel 101
Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: L40495 of (0495) 575 000 -Telefax: (0495) 541 554 - E-mail:gemeente@weert.nl
Website: www,weert,nl



Vergunning
Wij wijzen u erop dat het verlenen van subsidie niet automatisch inhoudt dat door of
namens de gemeente ook vergunning zal worden verleend voor de activiteiten of het
evenement. U dient de vergunningaanvraag tijdig, bij voorkeur drie maanden vóór het
evenement, in te dienen bij de afdeling Vergunning Toezicht en Handhaving.

Vera ntwoording/aanvraag tot vaststelling
U dient uiterlijk 30 januari 2019 de aanvraag voor de subsidievaststelling bij de gemeente
in te leveren.
In deze aanvraag wordt door u een financieel en inhoudelijk verslag gedaan met
betrekking tot de door u uitgevoerde activiteiten. Het college kan bepalen dat ook andere/
dan de hierboven bedoelde gegevens en/of die voor de vaststelling van belang zijn,
moeten worden overlegd. Op basis van deze gegevens zal de subsidie definitief worden
vastgesteld.

Vollcdighcidshalve wijzen wij u er op dat tel<st en toelichting op de Âlgemene
Subsidieverordening Weert 2OI7 onder andere te vinden is via de link:
htto://decentrale. reqelgeving.overheid, nllcvdr/XHTM Loutput/Actueel/Weert/432281. htm I

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

Torgtu 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.
Schriif 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 Marianne van de Ven of Cathy
Timmermans. Zij zijn resp. bereikbaar op telefoonnummer (0495) 575 000 en per e-mail
op m.vande.ven@weert.nl en c.timmermans@weert.nl.

Wij wensen u veel succes met de voorbereiding van het evenement.

Met vrienclelijke g roet,
bu rgemeester en wethouders,

nkman
gemeentesecretaris u

A
b

(_,

2

Bijlage(n) - verslag adviescommissie



GEMEENTE vvEERT

Stichting Groen Weert
t.a.v. het bestuur
Noorderlaan 16
6004 HV Weert

weert, 29llAARï2018

Onderwerp
Ons kenmerk

Beschikking subsidieaanvraag initiatief Van Hornejaar 2018
DJ-34302

Geacht bestuur,

Aanleiding
U heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de Tenderregeling Van Hornejaar 2018. Op
27 maart 2018 hebben wij besloten om uw subsidieaanvraag niet te honoreren. Hieronder
leest u de reden waarom wij tot dit besluit gekomen zijn.

Weigering subsidie
Zoals in de Tenderregeling omschreven is, heeft een adviescommissie de subsidieaanvraag
beoordeeld. Deze commissie is van oordeel dat op het beoordelingscriterium Thema
gemiddeld minder dan één punt wordt gescoord. Hiermee voldoet uw aanvraag niet aan
hetgeen in de Tenderregeling onder artikel 7.3 onder a. is bepaald en komt uw aanvraag
niet in aanmerking voor een subsidiebijdrage (aftikel 8 tweede lid onder b. van de Algemene
Subsidieverordening Weeft 2077).
In bijgaande beoordeling van de adviescommissie kunt u de formulering van de commissie
terugvinden. Wij hebben dit advies overgenomen, hetgeen betekent dat uw aanvraag om
subsidie op basis van de Tenderregeling Van Hornejaar 2018 door ons wordt geweigerd.

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

Beekstraat 54
Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: L40495 of (0a95) 575 000 -Telefax: (0495) 541 554 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl



Doorgeleiding aanvraag naar andere geldende regeling
Aangezien uw aanvraag, die buiten de subsidiemogelijkheden van deze tenderregeling
valt, wellicht kan passen in een andere gemeentelijke subsidieregeling, wordt bekeken
welke mogelijkheden er kunnen zijn. Voor dit onderzoek is tijd nodig en zullen de reguliere
wegen doorlopen worden.

Contact/Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neem dan gerust contact met op
Cathy Timmermans of Marianne van de Ven. Zij zijn per mail resp. bereikbaar via
c.timmermans@weert.nl of m.vande.ven@weert.nl of telefonisch via (0495) 575 000

Met vriendeliJke groet,
burgemeester en wethouders,

n
gemeentesecreta ris bu

Bijlage(n) : Verslag adviescommissie


