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Onderwerp
Wijzig ingen su bsidieregelingen.

Voorstel
1. De Ontwerpregeling tot wijziging van enkele subsidieregelingen, conform bijlage vastte
stellen.
2. Een inspraakprocedure op maat vast te stellen, zoals in dit voorstel opgenomen.

Inleiding
Op 23 november 2016 heeft de raad het nieuwe subsidiebeleid en de Algemene
Subsidieverordening Weert 2017 (ASV 20t7) 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 deASV 2OIT,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.

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
1.1 In de uitvoering met betrekking tot subsidieverstrekkingen is van onvolledigheden,
onnauwkeurigheden of onduidelijkheden in enkele subsidieregelingen gebleken.
Geconstateerd is dat enkele subsidieregelingen onvolkomenheden bevatten.
Door nu de Ontwerpregeling en later nadat inspraak is verleend, de 'Regeling tot wijziging
van enkele subsidieregelingen' definitief vast te stellen, worden de onvolledigheden,
onnauwkeurigheden en onduidelijkheden weggenomen.
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1.2 Ontwikkelingen vragen om een actualisatie van enkele subsidieregelingen.
Het betreft de volgende ontwlkkelingen:

o Vanwege de realisatie err irrgebruikrrarne valt de nieuwe turnacconrntodatie in

Weert, komt de subsidie voor het gebruikvan turnaccommodaties in Budel en

Veldhoven te vervallen;
. De overgangsregeling van vijf jaar met betrekking tot het in 2OL2 genomen besluit
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schietbenodigdheden voor schutterijen en instrumentale muziekverenigingen is

verstreken. Dit betekent dat deze subsidiegrondslag per l januari 2018 is komen
te vervallen;

. Beëindiging van de werkzaamheden van belangenorganisaties op het gebied van
welzijn, te weten: Parkinson Vereniging Weert, de Algemene Nederlandse Bond
rrnnr ôrrrlaron lÂnhn\ en de Çfirhfino Platform Gehandicanten Weert:
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. Het ontstaan van nieuwe belangenorganisaties, te weten: de Stichting
Toegankelijk Weert en de Stichting Gezondheidsbevordering Weert-Stramproy.

7.3. Eerdere besluitvorming van het college noopt tot aanpassing van enkele
subsidieregelingen.
Het college heeft op 16 januari 2018 besloten om ¡n te stemmen met een aantal
voorstellen uit het rapport "Evaluatie herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties
2OL7 " (Dl-29580), waaronder:

1. Subsidie Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO), ook voor sportverenigingen;
2. Subsidie MBvO ook voor vrouwenverenigingen;
3. Hogere subsidie ouderenvereniging St. Willibrordus.

Het besluit genoemd onder punt t had betrekking op gymnastiekvereniging Jan van
Weert. Inmiddels heeft ook de turnvereniging uit Stramproy aangcgeven een MBvO-groep
te hebben. Het is niet logisch om onderscheid te maken tussen spoftverenigingen.
Vandaar dat het besluit van 16 januari 2018 in de subsidieregeling is verwerkt als

toegankelijk voor alle sportverenigingen en niet uitsluitend voor gymnastiekvereniging Jan

van Weert.

Uw college heeft op 23 oktober 2018 en 18 december 2018 besloten om voor het
subsidiejaar 2018, respectievelijk 2019, subsidie te verstrekken aan Stichting
Gezondheidsbevordering Weert-Stramproy voor de activiteit MBvO.

Het college heeft op 19 december 2Ol7 besloten tot het verstrekken van subsidie aan de

Stichting Toegankelijk Weert voor het jaar 2018. Op 26 maaft 2019 heeft uw college
besloten om voor 2019 eveneens subsidie aan de stichting te verstrekken.

Bovengenoemde besluiten maken onderdeel uit van de voorgenomen wijzigingen van
subsidieregelingen. Een overzicht van de wijzigingen is opgenomen in bijlage 2'

2.1 Betanghebbenden worden formeel in de gelegenheid gesteld op de Ontwerpregeling tot
wijziging van enkele subsidieregelingen te reageren.
Artikel 4,lid 2 van de Inspraakverordening van de gemeente Weert biedt de mogelijkheid
om inspraak "op maat" te verlenen. De inspraakprocedure stelt belanghebbenden in de
gelegenheid om formeel op de Ontwerpregeling te reageren. Voorgesteld wordt om
inspraak op maat te verlenen, volgens onderstaand schema:
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Schriftelijke inspraa kprocedu re Ontwerpregel in g
tot wijziging van enkele subsidiereqelinqen

24 april tlm 22 mei 2019

Verwerken zienswijze en eventueel aanpassen
Ontwerpregeling tot wijziging van enkele
subsid iereqelinoen

22 mei t/m 5 juni 2019

Vaststellen 'Regeling tot wijziging van enkele
subsidiereqelinqen'

College: 18 juni 2019

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 die wegvallen.
Het gaat hier bij benadering om een bedrag van € 9.500,-. Per saldo is er sprake van
ongeveer € 4.000,- aan lagere lasten. De wijzigingen worden verwerkt in de
(meerja ren)begroting 2020.

Personeel
Niet van toepassing.

Ju rid isch
De definitieve vaststelling van de wijzigingen wordt na de inspraakprocedure ter
besluitvorming aan uw college voorgelegd, inclusief de ontvangen zienswijzen.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

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

Com mun icatie/ participatie
De vastgestelde Ontwerpregeling tot wijziging van enkele subsidieregelingen
wordt gepubliceerd in het Elektronisch Gemeenteblad en per brief kenbaar gemaakt
aan de direct betrokken subsidiepartijen.
De gemeenteraad wordt geinformeerd via de TILS-lijst.

Overleg gevoerd met
Intern:
Roel Deneer, beleidsadviseur afdeling OCSW
Cisca van der Kraan, 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
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Bijlagen:
1. Ontwerpregeling tot wijziging van enkele subsidieregelingen;
2. Uverzrcht van wijzigingen subsldleregellngen.
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