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Onderwerp
Maatwerksu bsid ie maatschappel ijk geb ru ik zaa I Beej -Bertje.

Voorstel
Aan Dorpsbelangen Laar voor het jaar 2019 de jaarlijkse maatwerksubsidie
maatschappelijk gebruik zaal Beej-Bertje te verlenen voor maximaal € 12.500,-

Inleiding
Op 23 november 2016 heeft de gemeenteraad de Algemene Subsidieverordening Weert
2017 en de nota Herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2017 vastgesteld.
In de nota is vastgelegd welke organisaties in aanmerking komen voor subsidie. Enerzijds
gaat het om subsidies aan een brede doelgroep (zoals culturele verenigingen, sport-
verenigingen, ouderenverenigingen en scoutinggroepen). Hiervoor heeft uw college
subsidieregelingen vastgesteld, waarvan de uitvoering plaatsvindt op basis van ambtelijk
mandaat.

Anderzijds is er sprake van losstaande subsidieontvangers. Deze subsidies zijn niet
opgenomen in de vastgestelde subsidieregelingen, maar staan met naam en het maximaal
te verlenen subsidiebedrag vermeld in de nota'Herziening subsidiestelsel vrijwilligers-
organisaties 2Ot7'. Dit geldt ook voor de maatwerksubsidie aan Dorpsbelangen Laar voor
het maatschappelijke gebruik van zaal Beej-Bertje.

Dorpsbelangen Laar heeft op 12 september 2018 een subsidieaanvraag voor het jaar 2019
ingediend. De behandeling van de subsidieaanvraag, en daarmee ook de vraag aan uw
college om goedkeuring, heeft op zich laten wachten vanwege een ten tijde van de
aanvraag lopende bezwarenprocedure tegen de subsidievaststelling 2017. Inmiddels is de
bezwarenprocedure afgerond (gegrond verklaard bezwaar) en kan de subsidieaanvraag
2019 verder worden behandeld.

Beoogd effect/doel
Een rechtmatige verlening van de subsidie voor het jaar 2019
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Argumenten
Bij de vaststetling van het nieuwe subsidiestelsel heeft de gemeenteraad besloten, dat
deze subsidie (voorlopig) behouden bliift.
Dorpsbelangen Laar ontvangt al meerdere jaren subsidie voor de huisvesting van
maatschappelijke activiteiten in zaal Beej-Bertje. Bij de vaststelling van het nieuwe
subsidiestelsel heeft de gemeenteraad besloten de subsidie gelijk te trekken met de

beheersubsidies die de beheerstichtingen van wijkaccommodaties ontvangen. Dit is

€ 12.500,- per jaar.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De subsidie van € 12.500,- kan ten laste worden gebracht van het grootboeknummer
6301105, wijkcentrum Laar; kostencategorie 64240A3, inkomensoverdrachten wijkcentra;
budget 2019. Het budget is voldoende voor deze subsidieverlening. De subsidie wordt in
twee termijnen uitbetaald.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatle
Bij de subsidievaststelling 2019 wordt op basis van inhoudelijke en financiële verslag-
legging beoordeeld of er ls voldaan aan de voor deze maatwerksubsidie geldende
voorwaarden en verplichtingen. Deze zijn opgenomen in bijgevoegde conceptbeschikking.
Een aanvraag tot subsidievaststelling moet door Dorpsbelangen Laar uiterlijk 1 april 2020
worden ingediend.

Com municatie/ participatie
Het bestuur van Dorpsbelangen Laar wordt door middel van bijgevoegde concept-
beschikking op de hoogte gebracht van uw besluit.

Overleg gevoerd met
Intern l
P. Vos, beleidsadviseur Financiën
R. Deneer, beleidsadviseur OCSW
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