
õ+,.]t>L3ta>
1'll-5 1568

GEMEENTE vyEERT

Onderwerp

Subsidie Bevrijdingsfestival 20 19

Voorstel

1. Het ingekomen bezwaartegen de subsidievaststelling van 2l januari 2020 gegrond te
verklaren.
2. De subsidie aan Stichting Gran Fiësta voor uitvoering activiteiten van het
Bevrijdingsfestival 2019 alsnog vast te stellen op het verleende bedrag zijnde € 50.OOO,-
conform bijgaande concept beschikking.

Inleiding

Bij brief van 29 april 2019 is aan de Stichting Gran Fiësta een subsidie verleend van
€ 50.000,- voor het organiseren van een bevrijdingsfestival op zaterdag 21 september
2019. Dit conform de in de brief opgenomen afspraken over uit te voeren activiteiten,
verantwoording, bevoorschotting en terugbetaling bij een gebleken financieel overschot.
Het festival was een groot succes en alle subsidiabele activiteiten zijn uitgevoerd
Bij de vaststelling van de subsidie begin 2020 is op basis van de op dat moment
beschikbare informatie, geoordeeld dat het festival een positief financieel eindresultaat
had en is de subsidie lager vastgesteld dan verleend met verzoek tot terugbetaling van de
teveel ontvangen subsidievoorschotten ad € 9.108,-. Dit besluit is bij brief van 2l januari
2020 aan de stichting medegedeeld. Voor Stichting Gran Fiësta was dit reden om per brief
van 25 januari, ingekomen op 29 januari 2020 hier tegen bezwaar te maken bij uw
college. Het bezwaar is tijdig ingediend en ontvankelijk.

Beoogd effect/doel

Afhandeling van het bezwaar op de subsidievaststelling.
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Argumenten

1.1 Aangevae¡úe gtorúett van bezwaar:
In de bezwaarbrief van 25 januari 2O2O zijn de navolgende gronden genoemd, die
hieronder letterlijk zijn weergegeverì :

"Uit uw puntsgewijze opsomming van zaken die uw conclusie onderbouwen, kunnen wij
constateren dat ons overzicht van 13 december 2019 voor u niet volledig duidelijk is
geweest, Bij punt 3 neemt u het resultaat over van ons overzicht, te weten: € 1.13/,UU
negatief. Dat resultaat is inclusief de sponsorgelden. Dit staat duideliik vermeld in het
overzicht, de sponsorgetcten zijn opgenomen bij de inkomsten en n¡et opgenomen als

aftrekpost.

Inmiddets is de factuur van BUMA Siemra binnen. flet factuurbedrag bedraagt € 2.783,63.
De factuur is bijgevoegd ats bijlage. Het bedriifsresultaat stand 25-01-2020 komt hierdoor
uit op: € 3.920,94 negatief. De enige factuur die we nog verwachten is die van EHBO

Weert."

Op advies van de concerndirecteur is de voorzitter van Stichting Gran Fiësta uitgenodigd
voor een gesprek (horen in het kader van afhancleling bezwaar). Tijdens dit gesprek heeft
de voorzitter een toelichting gegeven op het financiële overzicht en daarmee aangetoond
dat de stichting inderdaad een bedrag van € 3.920,94 tekort heeft (het gespreksverslag is

als bijlage toegevoegd aan dit voorstel).

Nu aangetoond is dat de stichting geen positief resultaat heeft van € 9.108,- maar een

negatief resultaat van € 3.920,94 wordt u voorgesteld om het ingekomen bezwaar
gegrond te verklaren en de subsidie aan Stichting Gran Fiësta voor het Bevrijdingsfestival
alsnog vast te stellen op het verleende bedrag zijnde € 50'000,-.

Kanttekeningen en risico's

n.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

In de conceptjaarrekening 2019 is o.b.v. de subsidievaststelling rekening gehouden met
de terugvordering van € 9.108 t.g.v. het budget voor bovenregionale evenementen. I.v.m
het sluiten van het boekjaar 2019 is deze vordering, vooruitlopend op het formele
collegebesluit, t.l.v. hetzelfde budget 2019 ingetrokken. Hierna is de subsidievaststelling
gelijk aan het betaalde voorschot van € 50'000,-.

Duurzaamheid

n.v.t.

Uitvoering/evaluatie

n.v.t.
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Communicatie/participatie

Stichting Gran Fiësta wordt door middel van bijgevoegde concept beschikking op de
hoogte gesteld van uw besluit. De raad wordt geïnformeerd via de TILS-lijst.

Overleg gevoerd met

Intern:

Marie-Lou Rosbergen, juridisch beleidsadviseur OSCW.
Patricia Vos, businesscontroller financiën.
Paul Beelen, beleidsmedewerker OCSW.

Extern:

Luciën Adriaens, voorzitter Stichting Gran Fiësta

Bijlagen:

Concept beschikking.
Brief verlening subsidie 29-04-2019.
Brief vaststelling subsidie 21-01-2020.
Gespreksverslag 20-02-2020 (ook als bijlage toevoegen aan beschikking).
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