
õPto>Låt¡r> GEMEENTE vyEERT

Onderwerp
Eenmalige subsidie Stichting Fresh Allstars en Fanatics Weert.

Voorstel
1. Een eenmalige subsidie van maximaal€ 9.000,- te verlenen aan Stichting Fresh

Allstars voor de periode september 2OL9 t/m december 2020 conform bijgevoegde
concept beschikking.

2. A. Een eenmalige subsidie van maximaal € 3.000,- te verlenen ten behoeve van
Fanatics Weert voor de periode september 2OL9 t/m december 2020 conform
bijgevoegde concept beschikking.
B. Gebruik te maken van de bevoegdheid artikel 7 lid a van de ASV 2017 om de
subsidie te verstrekken aan een natuurlijk persoon.

Inleiding

Stichting Fresh Allstars (Fresh) ís gelieerd aan dansschool Fresh, welke een apart
opleidingsprogramma voor breakdance biedt aan talenten uit Weert en de regio. In totaal
zijn er 3 groepen actief binnen de opleiding met circa 10 jongeren per groep. De groepen
staan bekend als de Fresh Allstars. De stichting is opgericht om dit programma te
ondersteunen. Breakdance ontwikkelt zich erg sterk en wordt in 2024 een Olympische
sport. De Fresh Allstars behoren momenteel, zowel op groeps- als individueel niveau, tot
de (inter)nationale top. Landelijk hebben zij bekendheid gekregen door deelname aan
succesvolle TV-programma's zoals'Everybody Dance Now' en 'Holland's Got Talent'.
Gezien de sterke ontwikkeling van de breakdancesport is een intensivering en verbreding
van het opleidingsprogramma nodig om 'speler'te kunnen blijven in de top.

Fanatics Weert (Fanatics) is een dartgroep met (circa 10) spelers uit Weert en de regio. In
het seizoen 20L5-20L6 is de groep gepromoveerd naar de hoogste landelijke competitie,
de Superleague. Hierin hebben zezich sindsdien ¡n weten te handhaven. De thuisduels
zijn in Weeft. Ook voor Fanatics geldt dat handhaving in de top niet vanzelfsprekend is. De
daftsspott ontwikkelt zich eveneens sterk en de concurrentie neemt toe. Fanat¡cs wil
daarom haar niveau verbeteren, o.a. door het inzetten van een camerasysteem bij de
train ingen.
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Het is voor beiden niet mogelijk om genoemde stappen te kunnen zetten zonder
verwerving van externe gelden. Zij hebben de gemeente gevraagd hieraan een bijdrage te
leveren door hct vcrstrckkcn van een subsidie.

Beoogd effect/doel
Een (eenmalige) bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de activiteiten op het
gebied van topsport en talentontwikkeling van Stichting Fresh Allstars en Fanatics Weert

Argumenten

De subsidies passen binnen het vastgestelde beleid
In het huidige topsportbeleid (2016-2020) dat geldt tot en met 2020 is onder andere
gekozen voor subsidiering van topsportbeoefening op het hoogste nationale niveau
basketbal en volleybal en de in Weert gevestigde regionale talenten centra voor de

sporten basketbal, volleybal en handboogschieten. In het beleid is vastgelegd is dat bij
nieuwe activiteiten apaft wordt beoordeeld of steun in de vorm van subsidie gewenst is en

in welke omvang. De opleiding voor de Fresh Allstars is vergelijkbaar met de opleidingen
van regionale talentencentra. Fanatlcs beoefent topsport op het hoogste nationale niveau.
De activ¡teiten waarvoor subsidie wordt gevraagd passen daarmee binnen cle kaders van
het huidige topsportbeleicl. Op groncl lriervan is eenmalige subsidieverlening mogelijk met
toepassing van artikel 4:23 derde lid A van de Algemene wet bestuursrecht.

De subsidies stimuleren een verdere ontwikkeling
Het topsportbeleid wordt in 2020 geactualiseerd. Fresh en Fanatics zijn hierbij
belanghebbende organisatles. De cenmaligc subsidic draagt bij aan uitvoering van de
stappen die nodig zijn voor het verder ontwikkelen van de activiteiten. Inzicht in de

haalbaarheid is waardevol bij de actualisatie van het beleid. Daarom wordt voorgesteld
aan de subsidieverlening de verplichting te koppelen van het opstellen van een

toekomstvisie met stappenplan.
Ook wordt beide organisaties gevraagd een aantal clinics te geven aan scholen. Deze

verplichting sluit aan bij de doelstelling binnen het topsportbeleid om topsport en

br-eedtesport met elkaar te verbinden. l-anatics wil de clinics koppelen aan het vak rekencn
omdat via darts op een leuke wijze kan worden gewerkt aan de rekenvaardigheid.

De hoogte van de subsidies sluit aan bij de omvang van de activiteiten en de beschikbare
financiële ruimte
Het topsportbeleid kent geen vastgestelde subsidieregeling. Dit omdat er niet altijd sprake
is van vergelijkbare activiteiten. In 2016 zijn de subsidiegrondslagen voor de toenmalige
activiteiten vastgelegd in het topsportbeleid. Bij nieuwe activiteiten dient apart te worden
beoordeeld wat een redelijke grondslag is. Hierbij vormt het totale budget dat in 2016
beschikbaar is gesteld een randvoorwaarde.
In relatie tot de hoogte van de gemeentelijke subsidies aan de RTC's in Weert en aan BAL
(eredivisie) wordt een subsidie van maximaal € 6.000,- per jaar (sportseizoen) aan Fresh

en maximaal € 2.000,- per jaar (sportseizoen) aan Fanatics Weert als redelijk beoordeeld.
Het betreft hier 1,5 spoftseizoen dus dan worden de bedragen respectievelijk€ 9.000,- en

€ 3.000,-, totaal€ 12.000,-. Dit past binnen de beschikbare financiële ruimte.

28. Fanatics Weert is niet als rechtspersoon georganiseerd
Fanatics is nog niet georganiseerd als rechtspersoon. Het is geen vereiste vanuit de
Nederlandse Dartbond. Fanatics werkt daarom met een aparte bankrekening die te naam
gesteld is van dhr. P.R. Wacanno, een van de spelers. De beslissingen over uitgaven en

teamsamenstellingen worden gezamenlijk bepaald, wat goed verloopt. Op grond van de

Algemene Subsidieverordening Weert 2017 (ASV 2OL7) wordt subsidie uitsluitend
verstrekt aan een rechtspersoon. Artikel 7,lid 2 van de ASV 2017 biedt de mogelijkheid
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om in bijzondere gevallen subsidie te verstrekken aan een natuurlijke persoon. Omdat het
gaat om een eenmalige subsidie wordt voorgesteld dit toe te passen.

Kanttekeningen en risico's
Het verstrekken van een subsidie aan een natuurlijke persoon geeft meer risico dat de
subsidiegelden niet rechtmatig worden besteed. We achten dit risico bij Fanatics laag; de
groep werkt al sinds 2OO7 op genoemde wijze. Tevens is het totale budget beperkt.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Van de totale subsidie van € 12.000,- wordt € 3.000,- ten laste gebracht van het budget
subsidie topspoftorganisaties 2019 en € 9.000,- ten laste van het budget subsidie
topsportorganisaties 2020. Het bedrag voor 2020 is onder voorbehoud van vaststelling
van de gemeentebegroting. Dit is ook vastgelegd in de beschikkingen.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie
Het huidige topsportbeleid loopt tot en met 2020. Eventuele voorzetting van de
ondersteuning van de activiteiten van Stichting Fresh Allstars en Fanatics Weert na2020
wordt betrokken bij de beleidsactualisatie.

Com mu n icatie/ partici patie
Stichting Fresh Allstars en Fanatics Weert worden op de hoogte gesteld van uw besluit via
bijgevoegde concept-beschikkingen.

Overleg gevoerd met

Intern:
- Cisca van der Kraan, beleidsadviseur OCSW
- Patricia Vos, financieel consulent OCSW
- Marie-Lou Rosbergen, juridisch consulent OCSW

Extern:
- Stichting Fresh Allstars - Raymon Truijen
- Fanatics Weert - Paul Wacanno

Bijlagen
- Concept beschikking Stichting Fresh Allstars
- Concept beschikking Fanatics Weert
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