
õ
P¡o

IL

õr¡¡> GEMEENTE vvE E RT

Onderwerp
Eenmalige subsidie schouwspel'De Paersmêrrentj'

Voorstel
Eenmalig subsidie te verlenen aan Stichting De Aldenborgh voor het organiseren van het
schouwspel 'De Paersmêrrentj' op 14 maart 2020 en deze direct vast te stellen op een
bedrag van € 5.000,- volgens bijgevoegde conceptbeschikking.

Inleiding
Stichting De Aldenborgh heeft een subsidieaanvraag ingediend voor het organiseren van
het schouwspel'De Paersmêrrentj'.

Op zaterdag 14 maart 202Q organiseert Stichting De Aldenborgh enkele activiteiten in de
binnenstad van Weert. Onder aanvoering van het Gilde van de Wieërter Stadsschötte Sint
Catharina 1480 komt een stoet met 'Philips de Montmorency'te paard naar de Korenmarkt
in Weert. Op deze oorspronkelijke plek wordt de plechtigheid uit 1563 van toekenning van
het privilege van de Paardenmarkt heropgevoerd. Vervolgens neemt de'graaf'een defilé
af van passerende paardenkoetsen. Als hoogtepunt zullen de'graaf'en de wethouder het
levensgrote ruiterstandbeeld van Philips de Montmorency onthullen, dat speciaal voor
deze gelegenheid zijn huidige Europese toernee onderbreekt. Voor dit cultuurhistorische
evenement heeft de Weerter Stadsbrouwerij een speciaal Wieërter Paersmêrrentj Beer
gebrouwen.

Beoogd effect/doel
Een rechtmatige verlening van de subsidie binnen de door de gemeenteraad vastgestelde
beleidskaders.

Argumenten
Eenmalige alternatieve viering voor in gang zetten reddingsactie fokpaardenmarkt, welke
normaliter door Stichting Fokpaardendag Weert wordt georganiseerd.
Met de onder'Inleiding' genoemde eenmalige alternatieve viering wil De Aldenborgh een
reddingsactie in gang zetten om het culturele erfgoed de fokpaardenmarkt te behouden.
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De Aldenborgh hoopt dat de Stichting Fokpaardendag Weert (die normaliter de paarden-
markt organiseert) hierdoor weer voldoende steun en menskracht krijgt om in 2021 weer
een fokpaardendag te organiseren.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De eenmalige subsidie van € 5.000,- kan ten laste worden gebracht van het budget
'Typisch Weert': grootboeknummer 5412000, cultuur overig; kostencategorie 6343945,
overige kosten sector inwoners.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
In de subsidiebeschikking wordt opgenomen dat Stichting De Aldenborgh binnen 13 weken
nadat het schouwspel 'De Paersmêrrentj'heeft plaatsgevonden een inhoudelijk verslag
aan uw college overlegt. Dit verslag is niet bedoeld als verantwoording, maar biedt uw
college inzicht in het verloop van het evenement, de bezoekersaantallen, behaalde doel-
stellingen, resultaten en bevat ook enkele foto's.

Naar aanleiding van het inhoudelijk verslag zal de gemeente Weert met Stichting
De Aldenborgh en Stichting Fokpaardendag Weert het gesprek aangaan, om samen tot
een oplossing te komen voor het structureel organiseren van het historische evenement
'paardenmarkt'.

Communicatie/ partici patie
Stichting De Aldenborgh wordt middels bijgevoegde conceptbeschikking op de hoogte
gebracht van uw besluit.
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