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Onderwerp
Afbouwregel ing subsidie jongerenkoor van Meisjeskoor,Cantarella,

Voorstel
1. Kennis te nemen van de knelpunten die'Cantarella'kenbaar heeft gemaakt ten

aanzien van subsidie voor haar jongerenkoor.
2. De Subsidieregeling Cultuur Weert 2017 niet aan te passen op het onderdeel

'leeft ijdsg rens jeugdleden'.
3. Ten gunste van het jongerenkoor van 'cantarella' in te stemmen met een

afbouwregeling van twee jaar inzake het vaste subsidiebedrag voor jeugdkoren

Inleiding
Meisjeskoor'Cantarella' is een zang- en dansvereniging uit Swartbroek, bestaande uit een
kinderkoor, een jongerenkoor, een dameskoor en een dansgroep (Dancing Kids). Haar
leden komen uit Swartbroek en omgeving, ook uit Weert.

Al jaren ontvangt 'Cantarella' van de gemeente Weert subsidie. Op de zangkoren van deze
vereniging is de Subsidieregeling Cultuur Weert 2017 van toepassing; op de dansgroep de
Subsidieregeling Sport Weert 20 17.

Genoemde en andere subsidieregelingen (waarvan de uitvoering in de regel in mandaat
plaatsvindt) zijn door uw college vastgesteld. Dit voortvloeiend uit de op 23 november
2016 door de gemeenteraad vastgestelde Atgemene Subsidieverordening Weert 2017 en
de nota Herzien i ng subsi d iestelsel vrijwi ll igersorga n isaties 20 1 7.

Nooit eerder dan de subsidieaanvraag 2019 heeft 'Cantarella' knelpunten ervaren dan
wel kenbaar gemaakt, wat betreft de voorwaarden, eisen, verplichtingen en grondslagen
als gesteld in de Subsidieregeling Cultuur Weert 2017. Op 21 november 2018 heeft
'Cantarella' uw college een brief geschreven, waarin de knelpunten nader worden
toegelicht.
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Beoogd effect/doel
Op een rechtmatige wijze gehoor te geven aan de knelpunten die 'Cantarella' ervaart en

kenbaar heeft gemaakt ten aanzien van subsidie voor haar jongerenkoor.

Argumentcn
L 'Cantarella' ervaart knetpunten ten aanzien van de subsidie voor haar jongerenkoor.

Meisjeskoor'Cantarella' heeft in haar subsidieaanvraag voor het jaar 2019 knelpunten
kenbaar gemaakt ten aanzien van cie in oe Subsiciieregeiing Cuìtuur Weert 2Üi/ gesiei,ie

leeftijdsgrens van 18 jaar voor jeugdleden'

Genoemde subsidieregeling stelt als begripsbepalingen dat:
. een jeugd- of jongerenkoor een koor is dat voorten minste 75olo bestaat uit

Jeugdleden (artikel 1, sub d);
. een jeugdlid een lid is dat in het jaar waarop de subsidie betrekking heeft de leeftijd

van maximaal 18 jaar þereikt en dat actief cjeeineemt aan de verenigingsact¡v¡teiten
(artikel 1, sub e);

¡ als peildatum (voor berekening aantal jeugdleden) wordt gehanteerd 1 augustus van

het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft
(artikel 1, sub j).

Naast de € 30,- per jeugdlid kan een zangvereniging ook aanspraak maken op een vast

bedrag van € 500,- per jeugd- of jongerenkoor. De drempel van ten minste 75Ó/o jeugd-

leden WOrdt OOk als knelpunt ervaren voor het jongerenkoor van 'Cantarella'.

2. Leeftijdsgrens voor jeugdteden n¡et aanpassen vanwege regelingenbrede implementatie
van het begrip 'jeugdlid'.
Bij de herzieninq van het subsidiestelsel is bepaald dat het begrip jeugdlid wordt
omschreven als hiervoor bij argument 1. is genoemd. Er is expliciet gekozen voor een

leeftijdsgrens van 18 jaar, omdat wettelijk gezien iemand bij het bereiken van de leeftijd
van 18 jaar meerderjarig wordt. Het begrip jeugdlid wordt in alle subsidieregelingen
waarbij dit van toepassing is op dezelfde wijze omschreven. Verhoging van de leeftijds-
grens naar 2I jaar (zoals 'Cantarella' voorstelt) zou betekenen dat wij dit uniform moeten
aanpassen in alle subsidieregelingen. Dit heeft voor de gemeente financieel nadelige
gevolgen. Daarom adviseren wij om de leeftijdsgrens voor jeugdleden te laten zoals deze

nu is,

3.7. Jongerenkoor'Cantarella' voldoet momenteel niet meer aan de voorwaarde voor de
jeugd - /jo ngere n ko rensu bsi d i e.

'Cantarella' geeft in haar knelpuntenbrief aan dat het merendeel van de leden van het
jongerenkoor inmiddels de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Een leeftijd waarop ouders
vaak zeggen dat het tijd wordt om zelfstandig te worden, ook financieel. Hierdoor dienen

leden vaak zelf de contributie te betalen.

Mornenteel voldoet het jongerenkoor (23 leden) niet meer aan dc voorwaarde van

minimaal 75o/o jeugdleden, om in aanmerking te komen voor het vaste bedrag van € 500,-
voor jeu gd -/jongeren koren.

Het wegvallen van jeugdleden/-korensubsidie heeft, volgens 'Cantarella', zeer vervelende
financiële consequenties voor haar jongerenkoor. Contributieverhoging is dan eigenlijk de

enige optie; ondanks dat men binnen de vereniging al veel aandacht besteedt aan het
genereren van extra inkomsten middels diverse acties. In het verleden is gebleken, zo

zegt men, dat leden vanwege een contributieverhoging hun lidmaatschap dan opzeggen.
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3.2. Jongerenkoor'Cantarella'tegemoetkomen middels een tweejarige afbouwregeting
Meisjeskoor'Cantarella' is (als gezegd) een zang- en dansvereniging uit Swartbroek.
Swartbroek een kerkdorp met 873 inwoners (gegevens'Weert in Cijfers'per l januari
2018). Om het jongerenkoor van 'Cantarella' financieel enigszins tegemoet te komen,
stellen wij voor om hen middels een tweejarige afbouwregeling toch in aanmerking
te laten komen voor de jeugd-/jongerenkorensubsidie.

2019 2020 202L>
€ 5OO,- € 25O,- € O'-

Deze financiële tegemoetkoming komt niet alleen het jongerenkoor van 'Cantarella'ten
goede, maar waarborgt tegelijkertijd ook de vitaliteit van het verenigingsleven in de kleine
dorpskern Swartbroek.

Let wel: Deze afbouwregeling is enkel en alleen gebaseerd op de huidige situatie. Mocht
het 'Cantarella' lukken om voor haar jongerenkoor uiteindelijk weer voldoende jeugdleden
te werven (om de 75o/o drempel te halen), dan bestaat de reële mogelijkheid dat men het
vaste bedrag van € 500,- structureel kan terugkrijgen. Verwacht wordt dat dit laatste
voorlopig niet het geval zal zijn; dit mede door de knelpunten die'Cantarella'middels haar
brief kenbaar heeft gemaakt.

Kanttekeningen en risico's
Van de achttien gesubsidieerde zangverenigingen is er naast'Cantarella' nog één
zangvereniging die een jeugdkoor heeft. Er valt geen precedentwerking te verwachten,
indien er middels een afbouwregeling gehoor wordt gegeven aan de knelpunten die
'Cantarella' heeft benoemd.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De afbouwsubsidie van in totaal € 750,- kan ten laste worden gebracht van het groot-
boeknummer 5400100, amateuristische kunstbeoefening; kostencategorie 6425008,
subsidie zangverenigingen.

In de gemeentebegroting is hiervoor een structureel bedrag geraamd van € 53.000,-.
Na de subsidieverleningen en directe subsidievaststellingen 2019, rest er in dit budget
momenteel nog een bedrag van € 1.321,44. Het afbouwbedrag van € 500,- in 2019 past
binnen dit restantbudget. Het afbouwbedrag van €250,- in 2020 kan naar verwachting
ook binnen het beschikbare budget worden opgevangen.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
De jaarlijkse subsidie aan Meisjeskoor'Cantarella' wordt (vanwege een jaarlijks te
verwachten opleidingscomponent RICK) in de regel verleend en op grond van artikel 13
'Vaststelling achteraf' van genoemde regeling pas achteraf vastgesteld. Bij de vaststelling
wordt altijd gevraagd om een inhoudelijke en financiële verslaglegging. Hierdoor kan
getoetst worden of de activiteiten waarvoor subsidie is verleend zijn verricht; en of er is
voldaan aan de voorwaarden, eisen en verplichtingen die van toepassing zijn op de
verleende subsidie.

Communicatie/partici patie
Het bestuur van Meisjeskoor 'Cantarella' wordt door middel van bijgevoegde conceptbrief/
-beschikking op de hoogte gebracht van uw besluit.
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Overleg gevoerd met
Intern:
¡ M. van de Ven, beleidsadviseur OCSW
¡ C. van der Kraan, beleidsadviseur OCSW
r P. Vos, beleidsadviseur Financiën

Extern:
N¡eT va¡ftoepasslñþ

Bijlagen:
r Knelpuntenbrief van Meisjeskoor 'Cantarella' van 21 november 2018.
. Conceptbrief/-beschikking afbouwregeling subsidie jongerenkoor'Cantarella'
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