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Onderwerp

Weerterlandprijs 2020

Voorstel

Een subsidie van € 5.000,- te verlenen en direct vast te stellen voor de organisatie van de
Weefterlandprijs 2020, conform bijgaande concept-beschikking.

Inleiding

Op 4 november 2O2O wordt de Weerterlandprijs voor de vierde keer uitgereikt. De prijs
bestaat uit een ondernemersprijs, een productprijs en een verbindingsprijs. De eerste
editie dateert uit 2014 en werd gewonnen door geitenmelkerij Van Summeren uit
Stramproy, in 2016 won Moonen Packaging en in 2018 Herpertz Kraanverhuur.

Om voor de prijs in aanmerking te komen dienen ondernemers in Weert of Nederweert
gevestigd te zijn, zich te onderscheiden in hun branche en een duidelijke toekomstvisie te
hebben. Uit alle genomineerde ondernemers kiest een selectiecommissie drie finalisten. De
onafhankelijke jury, een drietal 'deskundigen op afstand', wijst een van deze finalisten aan
als winnaar van de ondernemersprijs.

Beoogd effect/doel

De prijs wordt tweejaarlijks georganiseerd om het lokale ondernemerschap een boost te
geven. Het doel van MKB Limburg, de initiatiefnemer van deze prijs, is het in de
schijnwerpers zetten van ondernemers uit het Weerterland en ze te verbinden en
versterken.
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Argumenten

Promotie van ondcrncmcrs cn regio.
Het Weerterland kent tal van succesvolle en inspirerende ondernemers. De
Weerterlandprijs biedt een podium om deze ondernemers en onze regio in de
schijnwerpers te zetten en te verbinden.

Subsidiëring heeft ook in het verleden plaatsgevonden.
Ook in de vorige edities heeft de gemeente Weeft de prijs ondersteund met € 5.000,-.

Kanttckeningen en risico's

De prijsuitreiking valt, net als in 2018, samen met een raadsvergadering. De aanvrager
wordt in de beschikking verzocht om bij een volgende editie te overleggen over de datum
zodat het bestuur van de gemeente Weeft aanwezig kan zijn.

Financiële, perconele en juridische gevolgen

De bijdrage van € 5.000,- wordt betaald uit het budget economische structuur en
promotie Weert (grootboeknummer 3101101/ kostencategorie 6343230), dat daartoe
voldoende ruimte biedt.

Duurzaamheid

N.v.t.

Uitvoering/evaluatie

N.v.t.

Gommunicatie/ participatie

N.v.t.

Overleg gevoerd met

Intern:

a H. Zontrop (R&E), E. Salman (Financiën), M. Rosbergen (OCSW)

Extern:

o T. Truijen (organisatie Weerterlandprijs)

Bijlagen:

. Subsidie aanvraag

. Conceptsubsidie-beschikking
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