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Onderwerp
Subsidie 2020 operaproductie "La Belle Helene"

Voorstel
subsidie te verlenen van maximaal € 12.000,- aan wokmuziektheater voor het
organiseren en uitvoeren van de operaproductie "La Belle Helene" in 2020 conform
bijgevoegde conceptbesch ikking.

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,
spoftverenigingen, ouderenverenigingen en scoutinggroepen). Hieruoor heeft uw college
subsidieregelingen vastgesteld, waarvan de uitvoering plaatsvindt op basis van ambtelijk
mandaat.

Anderzijds is er sprake van /osstaande subsidieontvangers. Deze subsidies zijn niet
opgenomen in de vastgestelde subsidieregelingen, maar staan met naam en het maximaal
te verlenen subsidiebedrag vermeld in de nota 'Heziening subsidiestelsel vrijwilligers-
organisaties 2Ot7' en de gemeentelijke begroting.

Dit voorstel heeft betrekking op een /ossfaande subsidieontvanger waarbij de uitvoering
niet mag plaatsvinden op basis van ambtelijk mandaat. Op 31 oktober 2012 heeft de
gemeenteraad ingestemd met een jaarlijkse subsidie voor het uitvoeren van een
meerdaagse opera of operette door Stichting Weefter Operette Koor. In de nota
Herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2017 is deze jaarlijkse bijdrage van
€6. 000,- opnieuw vastgesteld.

Beoogd effect/doel
Een rechtmatige verlening van de subsidie binnen de door de gemeenteraad vastgestelde
beleidskaders.
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Argumenten
1.1. Het Wokmuziektheater maakt gemiddeld één keer per twee jaar een operaproductie
en voeft deze op in het Munttheater.
Het Wokmuziektheater ontvangt één keer per twee jaar een subsidie van in totaal
€ 12.000,- voor de bekostiging van het organiseren en uitvoeren van een operaproductie
in het Munttheater. In november 2O2O is het de bedoeling om de operaproductie "La Belle
[.{alanarr tâ ñâân rritrrneren

1.2. Het uitvoeren van een grote operaproductie past nog steeds binnen het cultuurbeleid
In 2013 en in 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het beschikbaar stellen van
een jaarlijks bedrag voor de tweejaarlijkse operaproductie van het Wokmuziektheater.
Anno 2019 past deze activiteit binnen het cultuurbeleid van de gemeente Weert. Het
Wokmuziektheater brengt een grootste operaproductie waarbij vele amateurspelers uit
Weert de kans krijgen zich te presenteren en hun talent te laten zien. De producties van
het Wokmuziektheater zijn een aanvulling op het culturele programma in Weeft en

vergroot daarmee de diversiteit van het aanbod.

Kanttekeningen en risico's
In dit advies wordt niet verder ingegaan op de aanvullende financieringsvraag voor het
inzetten van een productieleider. Deze vraag wordt separaat behandeld binnen de kaders
van de Routeplanner Cultuur en het Omvormingsfonds.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Financiële gevolgen:
Deze subsidie kan in 2020 worden opgevangen binnen het budget Amateuristische
Kunstbeoefening, ten laste van de kostencategorie Subsidie Wee¡ter Operettekoor
(s400 100/642s0es).

Personele gevolgen:
Niet van toepassing.

Juridische gevolgen:
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie
Op basis van de inhoudelijk en financiële verslaglegging door het Wokmuziektheater wordt
beoordeeld of de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht en er is voldaan
aan de subsidie verbonden (aanvullende) verplichtingen. Deze zijn opgenomen in de

bijgevoegde beschikking.

Com mun icatie/ participatie
Het bestuur van Wokmuziektheater d.m.v. bijgevoegde conceptbeschikking op de hoogte
brengen van uw besluit.

Overleg gevoerd met
Intern:
Patricia Vos (beleidsadviseur Financiën)
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Niet van toepassing

Bijlagen:
1. Subsidieaanvraag operaproductie "La Belle Helene"
2. Conceptbeschikking aan Wokmuziektheater
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