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Onderwerp
Overheveling budget Regenboogsteden

Voorstel
In de jaarrekening 2019 de raad voor te stellen om van het rekeningresultaat 2019 een
bedrag van € 8.374,- te bestemmen voor uitvoering programma Regenboogsteden 2019-
2022.

Inleiding
Op 1 juli 2019 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten om
Weert te laten deelnemen aan het programma 'Regenboogsteden voor de periode 2Ot9-
2022'. Dit doen wij in samenwerking met de gemeente Roermond en naar aanleiding van
de intentieverklaring die de portefeuillehouder met het ministerie heeft ondertekend.

Voor de uitvoering van het programma'Regenboogsteden'ontvangen Weert en Roermond
in 2019, 2O2O en 2021 samen een subsidiebedrag van het ministerie OCW van € 20.000,-
per jaar. Dit bedrag wordt gelijkelijk verdeeld, waardoor Weert gedurende drie jaren
beschikt over € 10.000,- subsidie per jaar.

Op 31 december 2019 resteerde er van dit budget nog een bedrag van € 8.376,-. Dit
bedrag dient naar 2020 te worden overgeheveld zodat het alsnog voor het beoogde
bestedingsdoel kan worden benut.

Beoogd effect/doel
Het beschikbaar hebben van het restantbudget 2019 Regenboogsteden in 2020.
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Argumenten
7.7. Er is sprake van een morele verplichting om de middelen voor dit specifieke doel in te
zetten.
Het programma Regenboogsteden is met ingang van 2019 mede vanwege de
vasthoudendheid van de portefeuillehouder door het ministerie OCW gewijzigd, zodat ook
Weert kon deelnemen. Niet eerder werden gemeenten van onze omvang toegelaten. Met
deze geste dienen wij dan ook zeer zorgvuldig om te gaan.

1.2. Alhoewel het budget voor het programma 'Regenboogsteden 2019-2A22' n¡et ts
geoormerkt en er geen verantwoording hoeft te worden afgelegd, zal het ministerie OCW
wel manitaren wat wij met de middelen hebben bereikt.
Op 8 november 2019 heeft het ministerie nadere duiding gegeven aan de financiële
bijdrage die de gemeente Weert voor de uitvoering van het programma Regenboogsteden
via cie ciecentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds ontvangt. Hieruit blijkt dat:

- de decentralisatie-uitkering beschikbaar wordt gesteld voor de doelen van het
programma'Regenboogsteden'

- de bijdrage van OCW niet afhankelijk is van co-financiering vanuit de gemeentc
- er sprake is van beleids- en bestedingsvrijheid en dat er geen verantwoording

hoeft te worden afgelegd
- het ministerie in gesprek wil blijven over cle uitvoering en (maatschappelijke)

opbrengsten van het programma.

1.3. Er waren redenen waarom de gelden niet volledig zijn benut en niet zijn
overgeheveld.

- Het budget is relatief laat in het jaar verkregen. Hierdoor zijn eerder gemaakte
kosten op reguliere budgetten geboekt (cultuur en evenementen).

- De intentie was om in de laatste maanden van 2019 meer uitgaven te doen maar
dat is binnen de beschikbare capaciteit niet gelukt.

1.4. De middelen zijn noodzakelijk om alle geplande activiteiten in het kader van het
rñ^^^^L^^--t^)^^t i^ 1^1^ *a I-',aaaa ttihtaaraapl ugl ctl t It t rct ¡\cgct ruvuvJLcuct, It t 1v.v Lç  ur tt tçt t utLY vçt çt t.

In het jaar 2019 is Weert met het programma Regenboogsteden gestart. In dit jaar zijn
er diverse voorbereidende werkzaamheden verricht en zijn er in de week'Weert
Respecteert'diverse activiteiten georganiseerd. Ook is er een werkcongres georganiseerd
op basis waarvan een uitvoeringsplan 2020-2022 is geschreven. Hiermee ligt een stevige
basis om het programma in 2020 verder uit te rollen en in samenwerking met
stichtingen/verenigingen diverse concrete activiteiten voor de doelgroep te organiseren.
Het resterend budget 2019 van €8.376,- is -samen met het budget 2020- noodzakelijk
om de geplande activiteiten niet alleen in 2020 te kunnen u¡tvoeren, maar ook
toekomstbestendig te maken. En daarmee Weert als Regenboogstad, samen met
Dnarmnnrl cf rr refr rraal nn Àa Vzarl te zetfpn
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Kanttekeningen en risico's
Geen.

Financiële, personele en juridische gevolgen
In de jaarrekening 2019 wordt het voorstel tot resultaatbestemming opgenomen. Pas na

vaststelling van de jaarrekening 2OI9 inclusief de voorgestelde resultaatbestemming kan
over het bedrag beschikt worden.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.
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Communicatie/ participatie
Niet van toepassing.

Overleg gevoerd met

Intern:
Hans Jansen (afdelingshoofd OCSW)
Marianne van de Ven (coördinator cultuur OSCW)
Miriam Andringa (afdelingshoofd Financiën)
Patricia Vos (businesscontroller Financiën)

Extern

Bijlagen:
1. Beschikking Ministerie OCW d.d. 8 november 2019
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