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Subsidie Handba lvereniging Stramproy

Voorstel
1. De hardheidsclausule artikel 22van de'Algemene Subsidieverordening Weert 2017'

toe te passen en de subsidieaanvraag van Handbalvereniging Stramproy ontvankelijk
verklaren.

2. Een jaarlijkse subsidie voor sportverenigingen te verlenen aan handbalvereniging
Stramproy en deze direct vast te stellen conform bijgevoegde concept-beschikking.

Inleiding
Handbalvereniging Stramproy heeft op 2 mei 2019 de jaarlijkse subsidie voor
sportverenigingen aangevraagd. De vereniging heeft lange tijd alleen een recreatief
karakter gehad. In 2018 zijn ze weer gestart met jeugd. Inmiddels is het aantal
jeugdleden gegroeid en starten ze in september 2019 met een team in de reguliere
competitie van de handbalbond. De vereniging heeft daarom alsnog een subsidie
aangevraagd voor het jaar 2019.

Beoogd effect/doel
Een jaarlijkse subsidie voor sportverenigingen verlenen aan de Handbalvereniging
Stramproy.

Argumenten

1. Aanvraaa is niet binnen aestelde termijn ingediend
Voor het aanvragen van een jaarlijkse subsidie geldt op grond van de Algemene
Subsidieverordening Weert 2017 een uiterste termijn van 14 september in het jaar
voorafgaande aan het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. De aanvraag is later
ingediend. De vereniging kon de aanvraag niet binnen deze termijn indienen omdat de groei
van het aantal jeugdleden en hiermee samenhangend deelname aan de competitie in 2019
niet was voorzien. Door het toepassen van de hardheidsclausule kan de subsidieaanvraag
ontvankelij k verklaard worden.
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2.1. Stimulatie om de sport handbal in de Stramprov te laten groeien.
De handbalvereniging in Stramproy is groeiende. Waarbij ze vorig jaar niet genoeg leden
hadden voor subsidie lrel¡berr ze d¿t dit jaar wel. Daarnaast blijven ze groeien, volgend
seizoen (2019-2020) gaan ze cleelnemen aan cle landelijke competitie die georganiseerd
wordt door de Nederlandse Handbalbond. Ook dit is een verplichting die is gekoppeld aan
de jaarlijkse subsidie.

2.2. Jeugd stimuleren om te sporten
De vereniging voldoet pas per september 2019 aan alle verplichtingen van de
subsidieregeling sport, maar door de inzet van het afgelopen jaar helpt Handbalvereniging
Stramproy mee om de jeugd meer te laten bewegen. Behoud van diversiteit in het aanbod
in de kerkdorpen is van belang en hier draagt de vereniging aan bij. Door het verlenen
van de subsidie voor het gehele jaar 20L9 wordt de vereniging financieel ondersteund bij
deze ontwikkeling.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
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De vereniging heeft 2l jeugdleden. De subsidie bedraagt hierdoor 21 x € 30,- = e 630,-
De subsidie kan ten laste worden gebracht van het budget subsidie spoftverenigingen
2019. Er is binnen dit budget voldoende ruimte.

Juridische en personele gevolgen
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Duurzaamheid
Om de handbalvererriging SLranrproy irr hulr beginfase te helpen kan clit bijdragen aan de
duurzaamheid van de vereniging.

Uitvoering/evaluatie
Voor het jaar2O2O kan de vereniging weer een jaarlijkse subsidie aanvragen. Zij krijgen
h iervoor tijd ig een aa nvraa gform u lier toegestu u rd.

Commu nicatie/ participatie
Handbalvereniging Stramproy wordt op de hoogte gesteld van uw besluit via bijgevoegde
concept-besch ikking.

Overleg gevoerd met

Intern

Cisca van der Kraan, Beleidsadviseur sport
Marie-Lou Rosbergen, Juridisch beleidsadviseur
Patricia Vos, Financieel Consulent
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Bijlagen:
- Subsidieaanvraag2019.
- Concept-beschikking directe subsidievaststelling 2019
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