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Onderwerp
Ontvankelijk verklaren en verlenen of direct vaststellen van veeftien subsidieaanvragen
voor het jaar 2020.

Voorstel
1. De hardheidsclausule artikel 22van de Algemene Subsidieverordening Weert 2017

toe te passen en voor veertien organisaties de subsidieaanvragen voor het jaar 2020
ontvankelijk te verklaren.

2. Voor Fanfare Sint Willibrordus, Stichting Wijkraad Keent en Stichting Kimpe Veld de
jaarlijkse subsidie 2020 te verlenen tot een totaalbedrag van maximaal € 32.391,80
volgens bijgevoegde conceptbeschikkingen.

3. Voor Schutterij St. Catharina, Ouderenkoor Wij Willen Zingen, De Landelijke Rij-
vereniging'Weett', Jazz Dansstudio Release Weert, Modelbouwclub Weert, R.K. Sport-
vereniging Laar, Rijvereniging Equinus Stramproy, Lokaal Zorgvragers Overleg,
Senioren Koepel Weert, Creatref Leuken en Stichting Bospop de jaarlijkse subsidie
2020 direct vast te stellen op een totaalbedrag van € 31.376,08 volgens bijgevoegde
conceptbesch i kkin gen.

Inleiding
Organisaties die in aanmerking wensen te komen voor de jaarlijkse subsidie 2020 hadden
tot 15 september 2019 de gelegenheid om hiervoor een schriftelijke aanvraag in te dienen
(artikel 15, lid 1 van de Algemene Subsidieverordening Weert 2Ot7).
De in onderstaande tabellen genoemde organisaties hebben de subsidieaanvraag voor het
jaar 2O2O te laat ingediend.
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SUBSIDIE TE VERLENEN
Organisatie Subsidiebedrao

Fanfare Sint Willibrordus € LL.220.O0

Stichtinq Wiikraad Keent € 8.671.80

Stichtinq Kimpe Veld € 12.500.00
TOTAAL € 32.391,80
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SUBSIDIE DIR.ECT VAST TE STELLEN
Oroanisatie Subsidiebedrao

Schutterii St. Catharina € 2.539,85
Ouderenkoor Wii Willen Zinoen € t.456.23

De Landeliike Riiverenioinq'Weert' € 270,O0
Jazz Dansstudio Release Weert € 1.710.00
Modelbouwclub Weert € 210,00
R.K. SDorWereniqino Laar € 8.880,00
Riiverenioino Eouinus Stramorov € 810.00

Lokaal Zorovraoers Overleq € 2.500,00
Senioren Koeoel Weert € 2.500.00
Creatref Leuken € 2.000,00

Stichtino Bosooo € 8.500.00
TOTAAL € 31.376,08

Beoogd effect/doel
Een rechtmat¡ge verlening van de subsidie voor het jaar 2020, binnen de door de
gemeente raad vastgestel de bel eidska de rs.
Binnen het brede terrein van welzijn worden beleidsdoelstellingen op het gebied van onder
andere cultuur, sport en welzijn nagestreefd. Om organisaties de gelegenheid te bieden
uitvoering te kunnen geven aan activiteiten, die bijdragen aan het bereiken van deze
beleidsdoelstellin gen, verstrekt de gemeente jaa rl ijkse su bsid ies.

Argumenten
1.1. Hardheidsclausule biedt ruimte tot afwiiken uiterste indieningstermiin.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is een subsidieaanvraag die buiten de
gestelde uiterste termijn is ingediend niet-ontvankelijk. De organisaties zUn conform de
Awb in de gelegenheid gesteld de reden van de te late indiening aan te geven. Artikel 22
van de Algemene Subsidieverordening Weert 2017 bevat een hardheidsclausule. Wanneer
er sprake is van een 'verschoonbare reden'kan de aanvraag alsnog ontvankelijk worden
verklaard en in behandeling worden genomen.

De organisaties geven diverse redenen op voor het te laat indienen van de aanvraag.
Het gaat dan om redenen als: ziekte van bestuursleden (of directe familie), wijziging leden
en/of taakverdeling bestuur, vakantie verantwoordelijke/tekenbevoegde bestuursleden
(waardoor rechtsgeldige ondeftekening niet eerder mogelijk was), het door de gemeente
per post verstuurde aanvraagformulier 2020 niet ontvangen. Dit laatste veelal vanwege
incorrecte (adres)gegevens bij de Kamer van Koophandel (KVK).

Er is altijd sprake van een zeker spanningsveld tussen enerzijds de Awb, die het strikt
hanteren van de termijnen vereist, en anderzijds het karakter van de aanvrager. Het gaat
immers om vrijwilligersorganisaties. Het besturen van verenigingen vergt steeds meer
van de vrijwilligers, die deze taken vaak combineren met hun reguliere werk. Het niet-
onpankelijk verklaren van de subsidieaanvragen legt een grotere druk op de bestuurders.
Het leidt voor deze organisaties tot (grote) financiële nadelen. De hardheidsclausule biedt
ruimte om af te wijken van de u¡terste termijn "voor zover van toepassing, gelet op het
belang van de aanvrager of subsidie-ontvanger, leidt tot onbillijkheid van overwegende
aard." Dit is aan de orde, waardoor de aanvragen ontvankelijk zijn.

1.2. Reden verzoek collegebesluit: Beslissing in mandaat n¡et mogeliik
Uw college is bevoegd besluiten te nemen ten aanzien van subsidieaanvragen die te laat
zijn ingediend. De vigerende mandaten- en ondermandatenregeling voorzien hiervoor niet
in (onder)mandaatverlening.
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De eisen, verplichtingen en subsidiegrondslagen zijn vastgelegd in hoofdstuk 2,3 en 4
van de geldende subsidieregeling. Behoudens de te late indiening van de aanvraag,
voldoen alle genoemde organisaties aan de voorwaarden om voor subsidie in aanmerking
te komen.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Financiële gevolgen:
Alle subsidies passen binnen de budgetten die hiervoor in de begroting 2020 beschikbaar
zijn gesteld.

Personele gevolgen
Niet van toepassing

Juridische gevolgen:
Door toepassing van de hardheidsclausule worden de subsidies procedureel op de juiste
wijze verleend/vastgesteld.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Op basis van inhoudelijke en/of financiële verslaglegging kunnen wij beoordelen of de
activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt zijn verricht en dat er is voldaan aan de
subsidie verbonden verplichtingen, voorwaarden en eisen.

Bij subsidies die volgens de geldende subsidieregeling direct worden vastgesteld, vindt de
toetsing vooraf plaats. Bij subsidies die volgens de geldende subsidieregeling worden
verleend, vindt de definitieve toetsing en vaststelling achteraf plaats.

Commun icatie/ participatie
De besturen van genoemde organisaties worden door middel van bijgevoegde concept-
beschikkingen op de hoogte gebracht van uw besluit.

Overleg gevoerd met
Intern:
¡ P. Vos, beleidsadviseur Financiën
. J. van Cruchten, beleidsadviseur OCSW
¡ R. Deneer, beleidsadviseur OCSW
¡ M. Derksen, beleidsadviseur OCSW
¡ M. Janssen, beleidsadviseur OCSW
¡ J. Ploumen, beleidsadviseur OCSW

Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen:
Conceptbeschikkingen voor de veertien genoemde organisaties.
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