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GEMEENTE vVEERT

Onderwerp

Regeling voor het wijzigen van enkele subsidieregelingen

Voorstel
De bijgaande regeling voor het wijzigen van enkele subsidieregelingen vast te stellen

Inleiding
Op 23 november 2016 heeft de raad het nieuwe subsidiebeleid en de Algemene
Subsidieverordening Weert 2017 (ASV 2OL7) vastgesteld. In het voorjaar van 2017 heeft
het college een groot aantal subsidieregelingen, die aansluiten op de beleidskaders van de
gemeenteraad en de bepalingen in de ASV 20L7, vastgesteld. In de uitvoering van het
subsidiebeleid is geconstateerd dat enkele subsidieregelingen aanpassing behoeven.
De voorgestelde wijzigingen passen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde
beleidskaders en de ASV 2017. Het college van burgemeester en wethouders is daardoor
bevoegd tot vaststelling. Op 16 april 2019 heeft uw college een ontwerpregeling voor het
wijzigen van de betreffende subsidieregelingen vastgesteld. Tevens heeft u toen een
inspraakprocedure 'op maat'vastgesteld. Belanghebbende organisaties zijn hierover
geinformeerd en hebben de gelegenheid gehad om in de periode van22 meit/m 5 juni
2019 schriftelijk te reageren.

Beoogd effect/doel
Een rechtmatige verlening van subsidies binnen de beleidskaders van de gemeenteraad op
basis van subsidieregelingen die actueel, juist en volledig zijn.

Argumenten
De inspraakperiode is verstreken. Daarom kan nu de'Regeling voor het wijzigen van
enkele subsidieregelingen'worden vastgesteld. Er zijn geen zienswijzen ontvangen op de
'Ontwerpregeling tot wijziging van enkele subsidieregelingen'. De regeling is daarom
inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpregeling.
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De inhoudelijke argumenten voor het wijzigen van enkele subsidieregelingen zijn
uitgewerkt in het B&W-besluit van 16-4-?019. Deze is voor de volledigheid als bijlage bij
dit voorstel bijgevoegd.

Kanttekeningen en risico's
Als de voorgestelde wijzigingen niet worden doorgevoerd moet de subsidieverlening
plaatsvinden conform de huidige regelingen. Dit is een ongewenste situatie.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Financieel
De genoemde wijzigingen die nu worden verwerkt in de regelingen leiden in een aantal
gevallen tot verruiming van de subsidiemogelijkheden en dus tot uitgaven. Dit is bij
benadering een bedrag van € 5.500,-. Daarentegen zijn er ook subsidies dle wegvallen.
Het gaat hier bij benadering om een bedrag van € 9.500,-. Per saldo is er sprake van
orìgeveer e 4,000,- aan lagere lasten. De wijzigingen worden verwerkt in de
(meerjaren )begroting 2020.

Personeel
Niet van toepassing

Ju ridisch
De regeling kan definitief worden vastgesteld.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Subsidies worden verstrekt op basis van de gewijzigde subsidieregelingen

Commu nicatie/ participatie
De vastgestelde regeling tot wijziging van enkele subsidieregelingen wordt gepubliceerd in

het Elektronisch Gemeenteblad en per brief kenbaar gemaakt aan de direct betrokken
su bsid iepartijen.
De gemeenteraad wordt geinformeerd via de TILS-lijst.

Overleg gevoerd met

Intern:
Roel Deneer, beleidsadviseur afdeling OCSW
Cisca van der Klaan, beleidsadviseur afdeling OCSW
Marjo Janssen, beleidsadviseur afdeling OCSW
Madelon van Hoef, beleidsadviseur afdeling OCSW
Marianne van de Ven, beleidsadviseur afdeling OCSW

Marie-Lou Rosbergen, juridisch beleidsadviseur
Patricia Vos, financieel adviseur

Extern:
Niet van toepassing.

Bijlagen:
1. Regeling tot wijziging van enkele subsidieregelingen;
2. Overzicht van wijzigingen subsidieregelingen;
3. B&W-besluit d.d. 16-4-2019 over de Ontwerpregeling tot wijziging van enkele

subsidieregelingen.
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