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Onderwerp
Subsidie 2018 Stichting Streekomroep Weert.

Voorstel
1. Kennis te nemen van de aanvraag tot vaststelling subsidie 2018 met jaarrekening

2018 en het jaarverslag 2018 van Stichting Streekomroep Weert;
2. De subsidie 2018 voor Stichting Streekomroep Weert, vast te stellen op een lager

bedrag dan verleend te weten op € 35.009,10;
3. De Stichting Streekomroep Weert verzoeken om de over 2018 teveel ontvangen

subsidie ad € 3.701,00, binnen 1 maand aan de gemeente terug te betalen e.e.a.
conform bijgevoegde conceptbeschikking.

Inleiding
Het bestuur van Stichting Streekomroep Weeft heeft de aanvraag tot vaststelling inclusief
jaarrekening en het jaarverslag 2018 aangeboden. De jaarstukken zijn als bijlage
toegevoegd. Bij de beoordeling is gebleken dat de subsidie lager moet worden vastgesteld
dan verleend. Dit omdat gesubsidieerde exploitatiekosten huisvesting feitelijk niet door
hen zijn betaald.

Beoogd effect/doel
Het vaststellen van het definitieve recht op subsidie voor het jaar 2018.

Argumenten
1.1 De stichting voldoetaan de prestatieafspraken en verplichtingen. Deze zijn uitgewerkt
in het jaarverslag en de jaarrekening.

Met Stichting Streekomroep zijn de volgende prestatieafspraken gemaakt:
. Streekomroep Weert is de publieke lokale omroep voor de regio Weert en

Nederweert (Weerterland). De omroep houdt zich bezig met radio (Weert FM) en
tv (MLlTV). ML1TV is een samenwerking tussen Streekomroep Weert en Delite in
samenwerking met diverse paftners uit het Weerterland waaronder
WeertDeGekste en Nederweert24.
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1.2 Het jaarverslag 2018 geeft een goede inhoudelijke verslaglegging over het iaar 2018.
Het jaarverslag 2018 geeft geen aanleiding tot opmerk¡ngen.
Artikel L2lid 2b van de Algemene Subsidie Verordening Weert 2017 zegt dat, indien de

subsiclieverlerrirrg nreer bedraagt dan € 5.000,- maar minder dan € 50.000, dc aanvraag

tot vaststelling een inhoudelijk verslag moet bevatten waaruit blijkt dat de activiteiten,
waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht. Dit inhoudelijk verslag is samen met een

samenstell i ngsverkla rt ng als bij la ge toegevoegd.
Met de samenstellingsverklaring kunnen wij conform de richtlijnen van het Commissariaat
voor de Media instemmen.

1.3 De jaarrekening 2A18 geeft een goede financiële verslaglegging over het jaar 2018

De jaarrekening is voorzien van een door een onafhankelijke accountant afgegeven

samenstellingsverklaring en sluit met een positief exploitatieresultaat van € 3'318,-. Dit
bedrag is vooralsnog toegcvocgd aan de algemene reserve van de stichting,

1 . 4 Ex pl oitati ekosten h u i svesti ng
Stichting Streekomroep Weert deelt woonruimte met het Erfgoedcluster en met
Bibliocenter. De drie partijen hebben hierdoor gezamenlijke exploitatiekosten voor
lruisvesting. Ten behoeve van eenduidigheid in dc totale kosten van het gebouw en

administratieve vereenvoudiging is cie afspraak gemaakt om de feitelijke betaling van de

kosten van de exploitatie varr de lruisvesting via één penvoerder, zijnde Bibliocenter, te
laten lopen. Dit betekent dat Bibliocenter hiervoor ook de financiële middelen moet
ontvangen.

In de originele subsidie verlening aan Stichting Steekomroep Weert is er echter nog van

uitgegaan dat zij hun deel van de huisvestingskosten 2018, te weten €3.70t,- zelf
betalen. Nu dat feitelijk niet zo is, moet dit met de definitieve vaststelling van de subsidie
2018 worden gecorrigeerd.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Bij de subsidieverlening is een voorschot uitbetaald van € 38.710,10. Na aftrekvan het

niet zelf betaalde deel van de gezamenlijke exploitatiekosten voor huisvesting van

€3.70I,-, wordt de subsidie vastgesteld op € 35.009,10. Het teveel ontvangen bedrag

wordt teruggevorderd c.q. wordt in eerste instantie aan de Stichting gevraagd om binnen

een maand aan de gemeente terug te betaling.
Na ontvangst van het geld, volgt advisering over aanvullende subsidiëring voor dit bedrag

aan Bibliocenter (zie toelichting onder 1.4) die deze kosten feitelijk heeft betaald. '

Hierdoor zijn er geen budgettaire gevolgen.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Op basis van de aangeleverde stukken hebben wij kunnen beoordelen dat Stichting
Streekomroep Weeft voor het overige voldoet aan de geldende verplichtingen uit de

'Algemene wet bestuursrecht' de 'subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2017'
en de subsidieverleningsbeschikking.

Communicatie/ partici Patie
Het bestuur van 'Stichting Streekomroep Weert' d.m.v. bijgevoegde conceptbeschikking

op de hoogte brengen van uw besluit.
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Overleg gevoerd met
Intern:
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