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Onderwerp
Maatwerksu bsid ie groot onderhoud Gemeenscha pscentru m Stra mproy (De Zaa l)

Voorstel
Voor het jaar 2020 de jaarlijkse maatwerksubsidie te verlenen aan Stichting Gemeen-
schapscentrum Stramproy ten behoeve van groot onderhoud aan wijkaccommodatie
'De Zaal'toteen bedrag van maximaal€ 11.964,- volgens bijgevoegde concept-
beschikking.

Inleiding
Op 23 november 2016 heeft de gemeenteraad de Algemene Subsidieverordening Weert
2017 en de nota Heziening 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,
sportverenigingen, ouderenverenigingen en scoutinggroepen). Hieruoor heeft uw college
subsidieregelingen vastgesteld, waarvan de uitvoering plaatsvindt op basis van ambtelijk
mandaat.

Anderzijds is er sprake van /ossfaande 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 2OI7'. Dit geldt ook voor de maatwerk-subsidie aan Stichting Gemeenschaps-
centrum Stramproy voor het groot onderhoud aan wijkaccommodatie 'De Zaal'.

Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy heeft op 10 september 2019 een subsidie-
aanvraag voor het jaar 2020 ingediend.

Beoogd effect/doel
Een rechtmatige verlening van de subsidie voor het jaar 2020, binnen de door de
gemeenteraad vastgestelde beleidskaders.
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Argumenten
Bij de vaststelling van het nieuwe subsidiestelsel heeft de gemeenteraad besloten, dat
deze subsidie behouden blijft.
Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy ontvangt al meerdere jaren subsidie voor
het groot onderhoud van wijkaccommodatie 'De Zaal'. In de door de gemeenteraad vast-
gestelde nota Herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2017 is voorzien in het
continueren van deze subsidie.

Kanttckcningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De subsidie van € tL.964,- kan ten laste worden gebracht van het grootboeknummer
6301106, wijkcentrum Stramproy; kostencategorie 6425000, overige inkomens-
overdrachten. Na de subsidieverlening 2O2O aan Stichting Gemeenschapscentrum
Stramproy, resteert er geen bedrag meer in dit budget.

De subsidie wordt in zijn geheel als voorschot in vier termijnen uitbetaald

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Bij de subsidievaststelling 2O2O wordt op basis van een financiële verslaglegging beoor-
deeld of er is voldaan aan de voor deze maatwerksubsidie geldende voorwaarden en
verplichtingen. Deze zijn opgenomen in bijgevoegde conceptbeschikking. Een aanvraag
tot subsidievaststelling moet door Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy uiterlijk
1 april 2021 worden ingediend.

Commu nicatie/ participatie
Het bestuur van Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy wordt door middel van
bijgevoegde conceptbeschikking op de hoogte gebracht van uw besluit.

Overleg gevoerd met
Intern:
¡ P. Vos, beleidsadviseur Financiën
r R. Deneer, beleidsadviseur OCSW

Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen:
Conceptbeschikking subsidieverlening 2020
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