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Geacht bestuur,

In uw subsidieaanvraag 2019 heeft u knelpunten kenbaar gemaakt ten aanzien van de
leeftijdsgrens van 18 jaar voor jeugdleden, zoals die wordigehanteerd in de geldende
subsidieregeling. Per brief van 21 november2018 heeft u d¡t nadertoegelichtl wi¡ nãbben
van de genoemde knelpunten kennisgenomen. In deze brief leest u ons besluit.

Afbouwregeiing
De huidige SubsÌdieregeling Cuttuur weert 2017 steltals voorwaarde dat een koor voor
minimaal 75o/o uitjeugdleden (van 18 jaar of jonger) moet bestaan, om in aanmerking te
komen voor het vaste subsidiebedrag van € 5b0,-. Momenteel voldoet uw ¡ongerenÈoor n¡et
meer aan deze voorwaarde.

Om uw jongerenkoor financieel tegemoet te komen, verlenen wij u op dit onderdeel middels
een afbouwregeling toch subsidie. De afbouwregelíng die wíj hebben besloten luidt als volgt:

2019 2020 2021>
€ 500,- € 250,- € 0,-

De.afbouwregeling is aldus gebaseerd op de huidige situatie. Mocht het uw vereniging
lukken om in de toekomst weer voldoende jeugdleden te werven voor uw jongerenkoãr,
dan kunt u natuurlijk opnieuw aanspraak makén op het volledige subsidiebediug u"n
€ 500,- voor uw jongerenkoor.

Leeft ijdsgrens jeugdlid
De leeftijdsgrens voor een jeugdlid wordt niet verhoogd naar 2I jaar, zoals u voorstelt.

Op 23 november 2016 is door de gemeenteraad de Atgemene Subsidieverordening Weert
2017 en de nota Herziening subsidiestelsel vrijwilligeréorganisaties 2017 vastgest"etd. tn Oe
bijbehorende subsidieregelingen is het begrip ieugfuia alJvolgt omschreven : ,,Een tid dat in
het iaar waarop de subsidie betrekking heeft de leeftijd van itaximaat 18 jaar bereikt en
dat actief deelneemt aan de verenigingsactiviteiten." Er is toen expliciet gãkozen voor deleeftijdsgrens van 1B jaar.

Wij hebben begrip voor het feit dat uw vereniging (met name uw jongerenkoor) knetpunten
ervaart ten aanzien van de vastgestelde leeftijdsgrens van 18 jaai. Eãn verhogíng naar 21jaar zou echter betekenen, dat wij alle subsidieregelingen lwaårop het begrip'¡eigatia uan
toepassing is) op dat punt moeten aanpassen. Dit heeft mogelijk ook gevõtgeñ vör ¿e
subsidieverlening aan andere verenigingen. Daarom hebben wij beslotãn Oe-teeft¡ãsgrens
voor jeugdleden niet aan te passen.
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Subsidie 2019
Wij hebben u voor het jaar 2019 subsidie verleend voor een bedrag van maximaal
€ 4.963,18. De grondslagen zijn vastgelegd in hoofdstuk 4 van de Subsidieregeling Cultuur
Weert 20L7.

Op grond van hei besl¡"¡it tot het ioekennen van een afbouwregeling voor het vaste bedrag
voor jeugdkoren (ten behoeve uw jongerenkoor), heeft uw vereniging nog recht op een
aanvullencie subsidieverlening van € 500,-. De subsidieveriening voor het jaar 2019 komt
hierdoor uit op een bedrag van maximaal € 5.463,18.

Deze brief is (naast een beantwoording van uw brief van 21 november 2018) een aan-
vulling op de originele beschikking van 21 december 2018. Bij de vaststelling van de
subsi<!ie w(1reit het definitieve subsidiebedrag over 20i9 vastçesteld.

Betaling
Wij zullen het bedrag van € 500,- binnenkort als extra voorschot overrnaken cp uw
bankrekeningnummer NLs1 R,ABO 0176 9159 82.

fliet eens mct het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit. kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen aan
het college van burgemeester en wethouders. Het adres is;

Þnqthr¡< QEO

6OOC AZ WEERT

Zoi'Ei u Êi.rûûi'dat i¡ het bezrriaarschri* in<iient binnen zes weke* na Ce datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen- Schrijf
in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres, datum en hancitekeníng;
- €en arnschrijving va:r het besluit waar het bezwaarschrifl tegen gericht is {stuur een

kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt,

Let op; een bezvraarsclrrift indienen kan alleen met een brief" dus niet digitaal

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Paul Beelen. Hij is bereikbaar op
teiefocnnummer {0495i 57 55 84 en per e-mail op P.Beelen@weerl.¡rl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G rinkman
Èeiretafís
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