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Beslissing op bezwaar betreffende het niet honoreren van de subsidieaanvraag initiatief
Philips en Walburgis anno 2018.

Voorstel

1. Het bezwaar betreffende het niet honoreren van de subsidieaanvraag initiatief
Philips en Walburgis anno 2018, ongegrond te verklaren, conform bijgaande
conceptbeschi kking.

Inleiding
Stichting Kunstcentrum Weert heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de
Tenderregeling van Hornejaar 2018. Op 27 maart 2018 heeft uw college besloten de
subsidieaanvraag niet te honoreren. Reden hiervoor ¡s dat de aanvraag niet voldeed aan
hetgeen in de Tenderregeling onder artikel 7.3 onder a is bepaald. Daarom kwam de
aanvraag niet in aanmerking voor een subsidiebijdrage conform artikel B tweede lid onder
b van de Algemene subsidieverordening Weert 2Ot7.

Beoogd effect/doel
Op 8 mei 2018 heeft Stichting Kunstcentrum Weert een bezwaarschrift tegen de afwijzing
ingediend. Op 20 juni 2018 heeft een hoorzitting plaatsgevonden waar mevrouw Danielle
Beckers namens de Stichting het bezwaar heeft toegelicht.
Het bezwaarschrift is gericht tegen een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb). Het bezwaarschrift is tijdig (binnen zes weken, artikel 6:7 Awb)
ingediend en voldoet aan alle vereisten (artikel 6:5 Awb). Het bezwaarschrift is daarom
ontvankelijk.

Argumenten
1.1 De aanvraag van januari 2018 was niet compleet. Dit omdat de opzet van het project

toen nog in de steigers stond. Een heleboel zaken waren nog onduidelijk en moesten
nog vastgelegd en geregeld worden. Het was in januari nog niet duidelijk welke
concrete afspraken er met partijen gemaakt zouden gaan worden.
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1.2 Gelet op het bepaalde in artikel 5 van de regeling, moest de complete aanvraag op de
sluitingsdatum 16 januari 2018 door de gemeente zijn ontvangen. Deze systematiek is
bij tenderregelingen noodzakelijk om tot een tijdige en rechtvaardige verdeling van
de beschikbare gelden over de ingekomen aanvragen te kunnen komen. Dit heeft tot
gevolg dat aanvullingen van de aanvraag ná deze datum, voor de beoordeling van het
recht op subsidie niet kunnen worden meegenomen. Dit is vastgelegd in de
Voorwaardcn Tcndcrrcgcling Samcnwcrkcn cn Vcrbindcn, artil<cl 7.3 (It anderc bij
reguliere subsidies). In voorliggende zaak is derhalve het ongegrond verklaren van het
ingekomen bezwaar niet te vermijden.

Kanttekeningen en risico's
l.l Samenwerking is ondertussen gerealiseerd. Er is concrete samenwerking met het Prins

Bernard Cultuur Fonds en de Scholengemeenschap Philips van Horne. Ook is het
project uitgevoerd op Brede School Markeent. Mevrouw Daniëlle Beckers heeft de
hiermee gepaard gaande kosten voor het grootste gedeelte zelf gefinancierd.

1.2 Mevrouw Beckers heeft aangegeven begrip te hebben voor het feit dat de aanvraag
van januari 2018 niet voldoet aan de eisen van de Tenderregeling van Hornejaar 2018,
tweede tranche. Zijwil wel graag in aanmerking komen voor de financiering van haar
projecten via eventuele andere regelingen.

Financiöle, personele en juridische gevolgen
Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie
Stichting Kunstcentrum Weert, voorzitter mevrouw Daniëlle Beckers is tijdens de
hoorzitting op de hoogte gesteld van het feit dat er in september 2018 een nieuwe
mogelijkheid is om subsidie aan te vragen middels de Tenderregeling Samenwerken en
Verbinden tweede tranche. In bijgaande beschikking is aanvullend nog een uitnodiging tot
het indienen van subsidieaanvragen opgenomen.

Comm un icatie/ participatie
Het verslag van de hoorzitting is door Mevr. Danielle Beckers akkoord bevonden.
Stichting Kunstcentrum Weert wordt van deze beslissing op de hoogte gesteld middels
bijgevoegde conceptbeschikking.

Overleg gevoerd met
Intern:

Mevr. Marie-Lou Rosbergen, juridisch beleidsadviseur
Dhr. Wim Truyen, beleidsadviseur OCSW
Dhr. Paul Hecker, jurist

Extern:

Mevr. Danielle Beckers, Stichting Kunstcentrum Weert

Bijlagen:
Verslag van de hoorzitting
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