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Onderwerp
Van Hornejaar tijdelijke subsidieregeling

Voorstel
1. Bijgaande concept tenderregeling voor activiteiten van vrijwilligersorganisaties in het
Van Hornejaar 2018 vast te stellen, onder voorbehoud instemming raad met criteria op

12 juli 2077;
2. De criteria ter instemming voor te leggen aan de gemeenteraad;
3. Bijgaande concept beschikking voor garantiesubsidie musical Graaf van Horne vast te
stellen.

Inleiding
De gemeenteraad heeft op 19 april 2017 ingestemd met het instellen van een
tenderregeling, zoals bedoeld in artikel 13 van de Algemene subsidieverordening Weert
20t7, voor de uitvoering van activiteiten in het Van Hornejaar 2018. Dit onder de
voorwaarde dat vóórafgaand aan het vaststellen van die tenderregeling de criteria, - aan
de hand waarvan de activiteiten in het Van Hornejaar worden geselecteerd, waaraan de
gemeente een financiële bijdrage levert -, aan de raad worden voorgelegd.
In het besluit van 19 april 2077 heeft de raad eveneens ingestemd met het verlenen van
een garantiesubsidie van maximaal€ 35.537,- aan de stichting WieërtAmezieërtj voorde
musical Graaf van Horne.
Voor de hierboven omschreven tenderregeling en garantiesubsidie is in totaal € 110.000,beschikbaar gesteld. In dit bedrag is opgenomen een bedrag van € 10.000,- voor de
gemeentelijke facilitaire ondersteuning voor de musical Graaf van Horne.
Uw college verbindt aan de te verlenen subsidies de noodzakelijk geachte
su bsidievoorwaarden.

Beoogd effect/doel
Het Van Hornejaar 2018 aangrijpen als uithangbord voor initiatieven uitgevoerd door
vrijwilligersorganisaties, gericht op de promotie van Weert. Daar waar mogelijk heeft het
Weert,
15 mei 2017
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een sterke voorkeur als deze activiteiten een aanjager kunnen zijn voor meerjarige
stadspromotie in het kader van de Met-ons-in-Weert-campagne.

Argumenten
Tenderregeling
De tenderregeling voor de uitvoering van activiteiten in het Van Hornejaar 2018 heeft als
doel initiatieven uitgevoerd door vrijwilligersorganisaties eventuccl samcn mct derden,
binnen het grondgebied van de gemeente Weert, middels een éénmalige subsidie
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Met de tenderregeling in het kader van het Van Hornejaar wordt het veld uitgedaagd om
met concrete ideeën en voorstellen te komen voor de inzet van het door de raad
beschikbaar gestelde subsidiebedrag van €. 64.463,- (zie bijgaand). Dit bedrag is het
subsidieplafond voor deze tenderregeling.

In de concept-tenderregeling is omschreven:
1. de doelgroep;

2. de criteria waaraan de ingediende subsidieverzoeken beoordeeld worden;
3. de subsidievoorwaarden;
4. de samenstelling van de adviescommissie;
5. de scorekaart voor beoordeling en weging van de aanvragen.
Garantiesubsidie
De aanspraak op een garantiesubsidie geldt niet eerder dan nadat gebleken is dat het
evenement een financieel negatief resultaat heeft opgeleverd. Om de stichting te helpen in
de zoektocht naar subsidiënten is door de gemeente een subsidiescan uitgevoerd. Aan
deze scan kunnen weliswaar geen rechten voor het al dan niet subsidiëren worden
ontleend, maar deze kan de stichting wellicht helpen in het aanboren van de meest
J^
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subsidievoorwaarden en -verplichtingen opgenomen.

Kanttekeningen en risico's
is het van groot belang dat
geval van bczwaar cn beroep
gebeurt.
Dit
in
omdat
deze beoordeling uiterst zorgvuldig
budgetoverschrudlng.
leiden
tot
een
ongewenste
elke onzorgvuldigheid kan
2. Het subsidieplafond is C 64.463,-. Het is niet uitgesloten dat het totaalbedrag van de
ingediende initiatieven het beschikbaar gestelde bedrag van € 64.463,- overschrijdt. In
dat geval valt er niet aan te ontkomen sommige initiatiefnemers, hoe goedbedoelend
en stimulerend ook, teleur te stellen.
3. Mocht er na vaststelling van de garantiesubsidie aan de stichting WieërtAmezieërtj een
positief resultaat zijn, dan zai bekeken worden óf en op welke wijze het vrijgekomen
bedrag alsnog t.b.v. activiteiten in hetVan Hornejaar 2018 kan worden ingezet. Een
nieuwe besluitvorming is dan aan de orde.

1. Bij de beoordeling van de ingediende subsidieaanvragen

Financiële, personele en juridische gevolgen
Niet-medewerkers van de adviescommissie worden gevraagd om pro-deo deelname

Uitvoering/evaluatie

.

.
.

De tenderregeling wordt gepubliceerd op woensdag 19 juli 2017, onder voorbehoud
van goedkeuring van de gemeenteraad op 12 juli 20t7.
De aanvraagperiode loopt van woensdag 19 juli 2OL7 tot en met maandag 18
september 2017.
Op dinsdag 19 september 2Ot7 dient de subsidieaanvraag compleet binnen te zijn.
Het streven is om vóór maandag 2 oktober 2017 een advies te hebben van de

.

advieseommissie.
Het advies wordt eind oktober 20t7 voorgelegd aan uw college.

.
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De tenderregeling wordt naast de formele bekendmaking in het Digitale Gemeenteblad,
gepubliceerd op de gemeentelijke website: www.weert.nl en ter informatie aan de

deelnemers van de inspiratiesessies (in de periode van oktober 2Ot6t/mjanuari 2Ol7) in
het kader van Met ons in Weert per e-mail toegestuurd.
Kanttekening
Opgemerkt dient te worden dat bij de communicatie over de tenderregeling goed de
verwachtingen moeten worden geschetst. Er is bij raadsbesluit d.d. 19 aprilj.l. immers
een begrensd budget beschikbaar gesteld voor de tenderregeling. Aanvragers die na
afweging geen bijdrage krijgen vanuit deze regeling, kunnen verder geen beroep doen op
andere regelingen of bijdragen van de gemeente in het kader van het Van Hornejaar.
Risico blijft echter dat deze partijen toch de weg naar de organisatie proberen te vinden,
via contacten uit het verleden bijvoorbeeld, om op die wijze toch medewerking (in wat
voor vorm dan ook) te vragen vanuit de gemeente. Consequent zijn in de beantwoording
op dergelijke verzoeken is'een must', maar denkbaar is dat dit toch kan leiden tot
(beperkte) extra belasting van enkele medewerkers binnen de organisatie.

Overleg gevoerd met
Intern:
- M.L. Rosbergen, juridisch beleidsadviseur
- M. van de Ven, senior beleidsadviseur OCSW
- Ch. Vermeulen, coördinator communicatieteam
- P. Vos, beleidsadviseur financiën
Extern:
Het kernteam van het communicatieplatform Met ons in Weert

Bijlagen
1. Raadsbesluit d.d. L9 april2OIT
2. Concept tenderregeling
3. Concept beschikking musical Graaf van Horne
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beschikking garantiesubsidie musical Graaf van Horne
z/17/03487

Geacht bestuur,
Op 19 april2017 heeft de gemeenteraad van Weert besloten een garantiesubsidie
beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de musical Graaf van Horne in het Van
Hornejaar 2018. In deze beschikking wordt dit besluit verder uitgewerkt.

Garantiesubsidie
De gemeenteraad heeft in het besluit d.d. 19 april 2077 voor de musical Graaf van Horne
een garantiesubsidie van maximaal € 35.537,- in het vooruitzicht gesteld. De aanspraak op
deze garantiesubsidie geldt niet eerder dan nadat gebleken is dat het evenement een

financieel negatief resultaat heeft opgeleverd.

Geldend rå"¡."n van aanspraak op garantiesubsidie/Verantwoording
De aanspraak op eventuele garantiesubsidie dient uiterlijk 15 juni 2018 schriftelijk door u
geldend te worden gemaakt middels het indienen van een aanvraag, voorzien van
inhoudelijke én financiële verantwoording met betrekking tot de uitvoering van de musical
Graaf van Horne.
Het college kan bepalen dat ook andere gegevens die voor de vaststelling van belang zijn
moeten worden overgelegd. Op basis van deze stukken wordt het definitieve recht op
subsidie vastgesteld.

Verplichtingen
Aan de subsidie worden, naast de voor subsidieontvanger geldende verplichtingen en
bepalingen uit de "Algemene wet bestuursrecht" en de "Algemene subsidieverordening
Weert 20L7", de verplichting verbonden dat uw organisatie:
1. de musical, conform uw presentatie en concept-begroting van 1 februari 2017, op
vrijdag 11en zaterdag L2 mei 2018 op de Marktvan Weert uitvoert;
2. aantoonbaar inspanningen heeft geleverd gericht op het dekken van het
begrotingstekort, door het aanvragen van subsidies en het verwerven van
exogene middelen;
3. zo spoedig mogelijk ons schriftelijk informeert indien aannemelijk is dat de
dienstverlening waarvoor de garantiesubsidie in het vooruitzicht is gesteld niet of
niet geheel zal worden verricht.

Wij wijzen u erop dat het verlenen van subsidie niet automatisch inhoudt dat ook
vergunning zal worden verleend voor het evenement. U dient de vergunningaanvraag, bij
voorkeur drie maanden vóór het evenement, in te dienen bij de afdeling Vergunning
Toezicht en Handhaving.

Wilhelminasingel 101
Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: 14 0495 of (0495) 575 000 - Telefax: (0495) 541 554 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl

Volledigheidshalve wijzen wij u er op dat tekst en toelichting op de Algemene
Subsidieverordening Weert 2017 onder andere te vinden is via de link:
http://decentrale. regelgeving.overheid. nllcvdr/XHTMLoutput/Actueel/Weert/432281. htm

I

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950

6000

AZ

WEERT

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:
- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur
een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.
Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal

Tot slot

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Wim Truyen. Hij is bereikbaar op
telefoonnummer (0495) 575 467 en per e-mail op w.truyen@weert.nl.
Wij wensen u veel succes met de voorbereiding van het evenement
Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders,

mäns

G. Brrnkrnan
Wnd. gemeentesecretaris
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Onderwerp
Van Hornejaar criteria tenderregeling

Voorstel
In te stemmen met de criteria aan de hand waarvan de activiteiten in het Van Hornejaar
2018 worden geselecteerd waaraan de gemeente een financiële bijdrage in de vorm van
subsidie levert.

Inleiding
Uw raad heeft in de gemeenteraadsvergadering van 19 april2OLT ingestemd met het
instellen van een tenderregeling, zoals bedoeld in artikel 13 van de Algemene
subsidieverordening Weert 2AL7, voor de uitvoering van activiteiten in het Van Hornejaar
2018. Dit onder de voorwaarde dat vóórafgaand aan het vaststellen van die tenderregeling
de criteria, - aan de hand waarvan de activiteiten in het Van Hornejaar worden
geselecteerd, waaraan de gemeente een financiële bijdrage levert -, ter instemming aan
uw raad worden voorgelegd.

Beoogd effect/doel
De tenderregeling voor de uitvoering van activiteiten in hetVan Hornejaar 2018 heeft als
doel initiatieven uitgevoerd door vrijwilligersorganisaties, middels een éénmalige subsidie
financieel te ondersteunen. De initiatieven dienen, eventueel samen met derden, binnen
het grondgebied van de gemeente Weert te worden uitgevoerd. In deze tenderregeling,
welke door ons college is opgesteld, nemen de criteria een essentiële plaats in.

Argumenten
Als criteria waaraan de activiteiten voor het Van Hornejaar getoetst worden stellen wij

voor:
1. Educatie
Als het project een educatieve component in zich draagt, dan dient dit (indien het primair- en
voortgezet onderwijs doelgroepen betreft) óók gedragen te worden door het onderwijs.
Pré: ln de stadsvisie is toegelicht waarom het bijbrengen van historisch besef belangrijk is. Een
activiteit die bijdraagt aan het verbreden van historisch besef, met name bij jeugd en jongeren,
wordt daarom extra gehonoreerd.
2. Thema
Het thema sluit geheel aan bij het Van Hornejaar. Het betreft een nieuw evenement dat niet reeds
in het verleden georganiseerd werd, en waar geforceerd het thema Van Horne aan gekoppeld

wordt.
3. Samenwerking
Gericht op inhoudelijke samenwerking met andere organisaties, om zo tot een nieuw
(vernieuwend) product te komen.

Totaal aantal pagina's: 4
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Pré: de instelling werkt samen met een organisatie uit een andere sector (cross-over): dit levert

extra punten op.
4. Publieksbereik
Gericht op reikwijdte van het evenement/toeristische impact. Het evenement moet zoveel
mogelijk mensen trekken, ook van buiten de regio, namelijk het verzorgingsgebied Weert. Hierbij
kan verwezen worden naar het Met-ons-ín-Weert promotietraject.
5. Meerjarige inzetbaarheid
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geen enkele rechten ontleend worden voor subsidies in andere jaren. Wél moet het project liefst
meerdere jaren inzetbaar zijn en daarmee een groter toeristisch potentieel borgen.
6. Gezonde bedrijfsvoering
Er dient voldoende zekerheid te zijn dat de te subsidiëren activiteiten conform aanvraag
uitgevoerd kunnen worden. Dat wil zeggen dat de aanvragende organisatie (eventueel tezamen
met de partners uit het samenwerkingsorgaan) voldoende eigen middelen moet (kunnen)
verwerven naast te gemeentelijke subsidie om te komen tot een realistische én sluitende
begroting. Hoe concreter de aanvraag is onderbouwd, hoe duidelijker het antwoord op de vraag of
het wel te realiseren is, zowel fínancieel als binnen de voor deze regeling geldende doelstellingen.
Dit criterium hangt natuurlijk samen met het uitgangspunt dat de gemeente haar budget
zorgvuldig en voor de juíste projecten moet inzetten en dus moet meewegen of het project

inderdaad uitvoerbaar is.
Tevens gaat het om de mate van efficiënte besteding van algemene middelen. De verhouding
tussen de kosten van het project en de te verrichten werkzaamheden c.q. de te voorziene
resultaten zoals die door de aanvrager in het project zijn verwoord, zijn van belang. Met andere
worden: is het project n¡et te duur voor wat het opievert.

Kanttekeningen en risico's
De planning rond het instellen en uitvoeren van deze tenderregeling is strak. Deze
planning is:
Publicatie, -onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad op 12 juli 2OI7-,
op woensdag 19 juli 2017.
. De aanvraagperiode loopt van woensdag 19 juli 2077 tot en met maandag 18
september 2017.
. Besluitvorming in de B&W-vergadering eind oktober 2017.

.

Financiële gevolgen
In het raadsbesluit van 19 april2OtT is voor de tenderregeling en de garantiesubsidie voor
de musical Van Horne in totaal € 110.000,- beschikbaargesteld. In dit bedrag is
opgenomen een bedrag van € 35.537,- maximaal voor de garantiesubsidie voor de
musical Van Horne en een bedrag van € 10.000,- voor de gemeentelijke facilitaire
ondersteuning voor de musical Graaf van Horne. Het subsidieplafond voor de
tenderregeling bedraagt derhalve € 64.463,-. Mocht er na vaststelling van de
garantiesubsidie aan de stichting Wieërt Amezieërtj een positief resultaat zijn, zal bekeken
worden of en op welke wijze het vrijgekomen bedrag alsnog t.b.v. activiteiten in het Van
Hornejaar 2018 kan worden ingezet. Nieuwe besluitvorming is dan aan de orde.

Uitvoering/evaluatie
De tenderregeling wordt gepubliceerd, -onder voorbehoud van goedkeuring van de
gemeenteraad op 12 juliZOLT-, op woensdag 19 juli 2017. Het verzoek aan uw raad is
om, zo mogelijk, bij de behandeling in de commissievergadering van 4 juli 2Ot7 de

eventuele noodzakelijk geachte aanpassingen aan deze criteria te benoemen.

Pagina 2

Communicatie/ participatie
De tenderregeling wordt naast de formele bekendmaking in het Digitale Gemeenteblad,
gepubliceerd op de gemeentelijke website: www.weert.nl en ter informatie aan de
deelnemers van de inspiratiesessies (in de periode van oktober 2016 t/m januari 2Ot7) in
het kader van Met ons in Weert per e-mail toegestuurd.
Advies raadscommissie

Bijlagen

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
en wethouders van
Wnd. secretaris.

de buroemeester.

G. Brinkman

A.A.M.M. Heiimans

Bu
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

besluit:
In te stemmen met de criteria aan de hand waarvan de activiteiten in het Van Hornejaar
2018 worden geselecteerd waaraan de gemeente een financiële bijdrage in de vorm van
subsidie levert.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 juli 24L7.

De oriffier.

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heiimans

Tenderregel i ng Vrijwi I I igersactiviteiten,

georganiseerd en uitgevoerd in Weelt, ten behoeve
van vierin Van Hor aar 2018

Definitief versie: 6
29 mei2017

Status

bespreking/
beslissing door

datum

advies/besluit

concept
concept

PhO weth. Gabriëls
B&W

19 mei 2017
6 juni 2017

Vaststellen onder
voorbehoud

conceDt
conceÞt

Commissie BV-IW

4 iuli 20L7

Raad

t2 iuli 2077

instemmino raad
instemmen
instemmen

Definitief na verleende instemming raad d.d. 12 juli 2Ot7
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Burgemeester en wethouders van Weert;
gelet op de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene
subsidieverordening Weert 201 7;
gelet op de besluiten van de raad van de gemeente Weert van 19 april (budget) en 12

juli 2017 (criteria);

Besluiten:
Vast te stellen navolgende "Tenderregeling Vrijwilligersactiviteiten, georganiseerd en
uitgevoerd in Weert, ten behoeve van viering Van Hornejaar 2018"

Algemene toelichtíng

tender is een procedure waarbij door middel van inschrijving geprobeerd wordt een
bepaalde dienst of product te verkrijgen, in dit geval inspirerende, bijzondere en vooral zeer
waardevolle activiteiten die in het Van Hornejaar worden uitgevoerd.
Alle inschrijvingen worden tegelijk beoordeeld bij de sluiting van de aanvraagtermijn. De
irrschrijvirrgen die het best beoordeeld wc¡rderr, wordt subsidie verleend tot het beschikbare
Een

bedrag is besteed.

De gemeente Weert schrijft deze

tender uit voor culturele vrijwilligersact¡v¡teiten in het Van
Hornejaar 2018. Hiervoor is eenmalig een budget van € 64.463,- (=subsidieplafond)
beschikbaar voor irril.ial.ieven.
Proced ure in vogelvlucht:
r De aanvraagperiode loopt van 19 juli 2O17 tot en met 18 september 2017.
. Op 19 september dient de aanvraag compleet door de gemeente te zijn ontvangen
. Het streven is om vóór 2 oktober een advies te hebben van de adviescie
. Het advies wordt eind oktober 2077 ter besluitvorming voorgelegd aan het college
van B&W
De gemeente

faciliteert deze regeling, echter coördineert de activiteiten die in het Van
plaats
Hornejaar
vinden niet. De initiatiefnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de
aanvraag, coördinatie en onderlinge afstemming van activiteiten en verantwoording van
ontvangen subsidie.
informatie over aanvraag en voorwaarden.
wordt formeel gepubliceerd in het Digitale Gemeenteblad op de site van
overheid.nl/Officiële bekendmakingen en bekend gemaakt op de gemeentelijk website
www.weert.nl.
Lees verder voor een toelichting en meer
De tender

p. 2 van 10

Nadere toelichtin

tender Van Horne aar 2O18

Inleiding
Deze tender komt voort uit de gemeentelijke publiciteitscampagne Met ons in Weert
Stadspromotie en toerisme, gekoppeld aan erfgoededucatie zijn belangrijke criteria.
Om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen richt deze tender zich op activiteiten
georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligersorganisaties, waar mogelijk en nodig in
samenwerking met professionals, onderwijsinstellingen, overheid en ondernemers. Deze
groepen zouden samen moeten komen tot activiteiten die inhoudelijk sterk zijn, maar die
ook structureel in te bedden zijn in het programma van de organisaties in kwestie.

Wij zijn op zoek naar ideeën en activiteiten die inspirerend zijn, en mensen kan aanzetten
om zelf (weer) actief te worden, om nieuwe ontdekkingen te doen, samenwerking te
stimuleren en aan te zetten tot onderlinge verbondenheid. De activiteiten dienen in Weert
plaats te vinden, bij voorkeur een langdurige werking te hebben met een publieksbereik met
een boven-regionale uitstraling.

Waarom het Van Hornejdar ?
We herdenken dit jaar gebeurtenissen die zich 450 jaar geleden, in L568 hebben afgespeeld
L568 vormt een belangrijk scharnierpunt in een proces dat tacht¡g jaar later (1648) zal
uitmonden in de officiële erkenning van een volstrekt nieuw min¡staatje op het politieke
wereldtoneel. Het nieuwe ministaatje, de Republiek der Verenigde Nederlanden, weet zich
in zeer korte tijd op te werken tot een geduchte grootmacht op militair-, handels- én

cultuurgebied.
Uit dit jaar zijn historische verhalen rond drie hoofdpersonen in het collectieve geheugen
bewaard gebleven: Willem van Oranje, Lamoraal van Egmont en Philips van Horne. Zij
vormden de spil van de opstand der edelen tegen Koning Philips ll van Spanje en zijn strikte
wetgeving op het gebied van religie.
Een van de historische gebeurtenissen, welke in

dit kader tot de verbeelding spreken en in
het collectieve geheugen een plaats kregen, speelt zich af op 5 juni in L568 op de Grote
Markt te Brussel: de onthoofding van Egmont en Horne. Het lot dat Egmont en Horne trof,
was, - achteraf gezien -, aanleiding tot het einde van een tijdperk: de Late Middeleeuwen.
Tegelijkertijd wordt dit gezien als een overgangsmoment van de ridderlijke bestuurscultuur
naar een moderne centralistische staats- en bestuursvorm van steden en provincies, die
uiteindelijk vrijheid en zelfbestuur voor de Nederlandse bevolking opleverde.
Deze gebeurtenissen vormen mede de aanleiding tot de Tachtigjare oorlog l-568-L648.
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Deelnørne asn de tender

Wij willen stimuleren dat vrijwilligersorganisaties gaan meedoen aan het Van Hornejaar
2018 op onderstaande beoordelingscriteria of combinaties daarvan: (zie verdere uitwerking
op de scorekaart, bijlage L)
1. Educatie
Âis ilet pi'oject een eciucatieve cornpcìiìeät iä zich di'aagt, dan ciieneir te sui¡sidiëi'err activiteiieiì
(indien het primair- en voortgezet onderwijs doelgroepen betreft) óók gedragen te worden door

het onderwijs.
Pré: ln de stadsvisie is toegelicht waarom het bijbrengen van historisch besef belangrijk is. Een
activiteit dit bijdraagt aan het verbreden van historisch besef, met name bij jeugd en jongeren,
wordt daarom extra gehonoreerd.
2. Thema
Het thema sluit geheel aan bij het Van Hornejaar 20L8 en de activiteiten vinden plaats binnen het
grondgebied van de gemeente Weert. Het betreft een nieuw evenement dat niet reeds in het
verleden georganiseerd werd, en waar geforceerd het thema Van Horne aan gekoppeld wordt.
3. Samenwerking

Gericht op inhoudelijke samenwerking met andere organisaties, om zo tot een nieuw
(vernieuwend) product te komen.
Pré: de aanvragende organisatie werkt samen met een organisatie uit een andere sector (crossover): dit levert extra punten op.
4. Publieksbereik
Gericht op reikwijdte van het evenement/toeristische impact. Het evenement moet zoveel
mogelijk mensen trekken, liefst ook van buiten de regio, namelijk het verzorgingsgebied Weert
Hierbij kan verwezen worden naar het Met-ons-in-Weert promotietraject
5. Meeriarige inzetbaarheid
Het project moet llefst meerdere Jaren lnzetbaar zlJn en daarmee een groter toeristisch potentieel
borgen. (Deze tenderregeling is enkel gericht op eenmalige subsidie voor het jaar 2018. Er kunnen
hieruit derhalve geen enkele rechten ontleend worden voor subsidies in andere jaren).
6. Gezonde bed rijfsvoering
Er dient voldoende zekerheid te zijn dat de te subsidiëren activiteiten conform aanvraag
uitgevoerd kunnen worden. Dat wil zeggen dat de aanvragende organisatie (eventueel tezamen
met de partners uit het samenwerkingsorgaan) voldoende eigen middelen moet (kunnen)
verwerven naast te gemeentelijke subsidie om te komen tot een realistische én sluitende
begroting. Hoe concreter de aanvraag is onderbouwd, hoe duidelijker het antwoord op de vraag of
het wel te realiseren is, zowel financieel als binnen de voor deze regeling geldende doelstellingen.
Dit criterium hangt natuurlijk samen met het uitgangspunt dat de gemeente haar budget
zorgvuldig en voor de juiste projecten moet inzetten en dus moet meewegen of het project
inderdaad uitvoerbaar is.
Tevens gaat het om de mate van efficiënte besteding van algemene middelen. De verhouding
tussen de kosten van het project en de te verrichten werkzaamheden c.q. de te voorziene
resultaten zoals die door de aanvrager in het project zijn verwoord, zijn van belang. Met andere
worden: is het project niet te duur voor wat het oplevert.
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Voorwaarden Tender

t¡

Van Hor

aar 2O18

1. Grondslag

L.1'
1'.2

De grondslag voor de vaststelling van deze subsidieregeling (tender) en de daarop
gebaseerde subsidieverstrekking ligt in de Algemene subsidieverordening Weert
20L7.
Voor zover in deze regeling niet anders is bepaald, gelden voor subsidies op basis van
deze tender, alle bepalingen uit de Algemene subsidieverordening Weert 2OL7 voor

incidentele subsid ies.
2. Doelgroep
Met deze tender worden vrijwilligersorganisaties op het gebied van cultuur, erfgoed en
toerisme gestimuleerd om binnen het grondgebied van de gemeente Weert activiteiten te
organiseren en uit te voeren in het Van Hornejaar 20L8.
3. Aanvrager

3.1
3.2

Aanvragen kunnen uitsluitend worden íngediend door de organisaties welke
hierboven omschreven zijn in de doelgroep.
De aanvrager moet de juridische entiteit van privaatrechtelijke rechtspersoon
hebben, met volledige rechtsbevoegdheid, die zonder winstoogmerk activiteiten
uitvoert met vrijwilligers, eventueel ondersteund door een of meerdere

beroepskrachten.

3.3

3.4

Ook niet formeel georganiseerde vrijwilligers (bewoners en bewonersgroepen)
kunnen subsidie aanvragen, indien zij een samenwerkingsverband vormen met één
of meer vrijwilligersorganisaties die statutair en feitelijk zijn gevestigd in Weert. ln dat
geval dient de formele aanvraag, om juridische redenen, gedaan te worden door de

vrijwilligersorganisatie. Hetzelfde geldt uiteraard voor bedrijven/ondernemers en
professionele organisaties.
Aanvragen die niet voldoen aan de voorwaarden worden niet in behandeling
genomen.

4. Vormvoorschrift aanvraag
4.1 lndienen van de aanvraag kan uitsluitend via het format welk te downloaden is op de

4.2
4.3

gemeentelijke website.
De aanvraag dient schriftelijk, ondertekend en met de nodige bijlagen te worden
ingediend.
Onvolledige aanvragen worden een hersteltermijn geboden, welke maximaal duurt
tot de sluitingsdatum van de aanvraagtermijn.

5. Aanvraagperiode en sluitingsdatum

5.L
5.2

De aanvraagperiode loopt van 19 juli 2OL7 tot en met 18 september 2Ot7.
De complete subsidieaanvraag dient uiterlijk op 19 september 2017 door de

5.2

gemeente ontvangen te zijn.
Een aanvraag die na deze datum wordt ontvangen wordt niet in behandeling
genomen.
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6. Uitvoeringstermijn subsidiabele act¡v¡te¡ten
De te subsidiëren activiteiten dienen in het Van Hornejaar 201-8 te worden uitgevoerd.
lndien later blijkt dat dit niet het geval is, bestaat geen recht op subsidie en wordt deze op
nihil vastgesteld en teruggevorderd.
7. Subsidieplafond, subsidiebedrag en verdeling beschikbare gelden
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Het totale budget/subsidieplafond voor deze tender bedraagt €.64.463,-.
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aangevraagde project.
7.2.b. Bij subsidieverlening vóór subsidievaststelling, bedraagt de subsidie maximaal het
tekort op de bij de aanvraag ingediende begroting. De definitieve subsidie bedraagt
maximaal het feitelijke begrotingstekort, met een maximum van de verleende

7.3.

subsidie.
De beschikbare gelden worden verdeeld op basis van volgorde van de toegekende
eindscores op basis van de in bijlage 1". opgenomen scorekaart.
Hierbij geldt dat:
a. op onderdeel 2. Thema, minimoolL punt moet worden gescoord
en
b. op de onderdelen 1. Educatie, 2. Thema en 3. Samenwerking tezamen ten minste 5

7.4

7.5

punten moet worden gescoord.
Wurtlt a¿rr Jrel" gestelde onder ¿. en b. niet voldaan, dan heeft dat autorttatisclr lret
gevolg dat er geen recht bestaat op subsidie omdat deze dan niet of in onvoldoende
mate zal worden besteed aan de activite¡t waarvoor de subsidie is bedoeld.
Bij geiijke eincjscores geicit cie hoogste score op cie onciercieien: 3. Samenwerking i 2.
Thema / 1-. Educatie (in die volgorde) als bepalend voor het te subsidiëren initiatief.
Mocht dit nog leiden tot een ex aequo, dan wordt de rangorde van toekenning
bepaald dour lul.irrg.
De adviescommissie als bedoeld in artikel 10 van deze regeling, adviseert het college
hoe om te gaan met een eventueel restbedrag, als na de toekenning(en) conform de
bepalingen in dit artikel, het subsidieplafond nog niet geheel is bereikt.

8.

Extra weigeringsgronden
Naast de algemene weígeringsgronden uit 8 van de Algemene subsidieverordening Weert
2OI7, wordt de subsidie tevens geweigerd indien:
8.1 door verstrekking van de subsidie, het subsidieplafond zou worden overschreden (art.
4:25 Algemene wet bestuursrecht);
8.2 de activiteit(en) een jubileum of feest betreft van de aanvrager zelf, dan wel een
andere vergelijkbare aard heeft;
8.3 aanvrager in het kader van de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft
verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de

8.4

aanvraag zou hebben geleid;
aanvrager failliet is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend, dan wel
een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

9.

Extra verplichting
Naast de algemene verplichtingen uit de Algemene subsidieverordening Weert 2OL7, dien|
de subsidieontvanger (en diens partner(s )in een samenwerkingsverband) mee te werken
aan communicatie-uitingen van de gemeente Weert. Hiervoor zijn voor de subsidieontvanger geen extra kosten verbonden.
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10. Adviescommissie

10.1

wordt, conform hetgeen omschreven in de Algemene wet bestuursrecht en de
Alge mene su bsid ieve ro rdening Wee rt 2OL7, een adviescom m issie gefo rmee rd.
LO.2 De aanvragen die aan de gestelde voorwaarden voldoen, worden door deze
adviescommissie beoordeeld en vervolgens met elkaar vergeleken op basis van de in
bijlage L. van deze regeling opgenomen scorekaart.
10.3 Op basis van de uitkomsten van de beoordeling en vergelijking, legt de
adviescommissie een voorstel ter besluitvorming voor aan het college over de
verdeling van de voor deze tender beschikbare Subsidiegelden.
LO.4 De adviescommissie bestaat uit:
- Marianne van de Ven, senior beleidsadviseur (voorzitter)
- Wim Truyen, beleidsadviseur (secretaris)
- John van Cauteren, beleidsadviseur erfgoed
- Hans Corstjens, (extern) lid kernteam Met ons in Weert
- Paul Kooij, (extern) centrum manager Weert
- Jacqueline Stienen, (extern) beleidsadviseur gemeente Peel en Maas
10.5 De leden van de adviescommissie mogen niet direct of indirect bij een, of meerdere,
door deze commissie te beoordelen, aanvragen zijn betrokken.
Mocht dat toch zo zijn, trekt het betreffende commissielid zich vóór de beoordeling
van de aanvragen, terug als commissielid. (Per mail door te geven bij de voorzitter).
Voor zover mogelijk benoemt het college een vervangend lid.
Er

11. Besluitvorming
Aanvragers ontvangen bij de beschikking een afschrift van de beoordelingsscore
12. Betaling

ln aanvulling op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening Weert 2017, kan het
college bij de subsidievaststelling bepalen dat de subsidie in termijnen wordt betaald.
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Bijlage 1 SCOREKAART voor beoordeling en weging van de aanvragen Tenderregeling
vrijwilligersactiviteiten georganiseerd en uitgevoerd in Weert, ten behoeve van viering
Van Hornejaar 2018.

Beoordeling en weging van aanvragen vindt plaats volgens onderstaande scorekaart:
1. Educatie
Ais het pi"oject een educatieve component ¡n zich di'aagt, dan dienen te subsidië¡'en activiteiten
(indien het primair- en voortgezet onderwijs doelgroepen betreft) óók gedragen te worden door

het onderwijs.
Pré: ln de stadsvisie is toegelicht waarom het bijbrengen van historisch besef belangrijk is. Een
activiteit dit bijdraagt aan het verbreden van historisch besef, met name bij jeugd en jongeren,
wordt daarom extra gehonoreerd.
Punten
Toelichting
Waardering
Aanvrager levert een bijzondere bijdrage aan
2
Goed
(cu ltu u r/e rfgoed )ed ucatie e n wo rdt ged ra gen doo r
het onderwijs.
Aanvrager levert een bijdrage aan
Voldoende
I
(cu ltu u r/e rfgoed )ed ucatie, maa r de activiteiten zijn
niet uniek van aard, dan wel worden onvoldoende of
niet gedragen door het onderwiis.
0
Er is geen sprake van (cultuur/erfgoed)educatie
Onvoldoende
Pré

1

2. Thema

Het thema sluit geheel aan bij het Van Hornejaar 201-8 en de activiteiten vinden plaats binnen het
grondgebied van de gemeente Weert. Het betreft een nieuw evenement dat niet reeds in het
verletlerr georganiseercl werd, en waar geforceerd Jtet thenta Van Horrte aalt gekoppeld wordt.
Punten
Toelichting
Waardering
2
Het thema is sluit volledig aan bii Van Horne
Goed
I
Het thema heeft een link met Van Horne
Voldoende
De activiteit heeft geen link met Van Horne met
Onvoldoende
0
automatisch de consequentie dat de aanvraag niet
voor subsidie in aanmerking komt.
3. Samenwerking

Gericht op inhoudelijke samenwerking met andere organisaties, om zo tot een nieuw
(vernieuwend) product te komen.
Pré: de aanvragende organisatie werkt samen met een organisatie uit een andere sector (crossover): dit levert extra punten op.

Waardering

I

Punten

Zeer goed

4

Er is een duurzame en consistente samenwerking
met mee rde re cu ltu re le i nstel li ngen/creatieve
pa rtne rs/ve re nigingen

Goed

3

Er is een beperkte samenwerking met meerdere

culturele instellingen/creatieve
pa

Ruim voldoende

2

rtne rs/ve reniginge n

Er is een duurzame en consistente samenwerking
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Voldoende

1

Onvoldoende

0

Pré

'1.

met één andere culturele instelling/creatíeve
partner/vereniging
Er is een beperkte samenwerking met één andere
cu ltu re le i nste ling/creatieve pa rtne r/veren iging
Er is geen samenwerking met andere
culturele/creatieve partner/vereniging
I

4. Publieksbereik
Gericht op reikwijdte van het evenement/toeristische impact. Het evenement moet zoveel
mogelijk mensen trekken, liefst ook van buiten de regio, namelijk het verzorgingsgebied Weert.
Hierbij kan verwezen worden naar het Met-ons-in-Weert promotietraject.
Waardering
Punten
Toelichting
Goed
2
Het project heeft een groot en divers publieksbereik
van ver buiten de regio, euregionaal of nationaal
Voldoende
T
Het project heeft een gemiddeld (boven) regionaal
publieksbereik en de publieksdoelgroep is beperkt.
Onvoldoende
0
Het project heeft slechts een klein, beperkt en
overwegend lokaal publieksbereik.
5. Meerjarige inzetbaarheid
Het project moet liefst meerdere jaren inzetbaar zijn en daarmee een groter toeristisch potentieel
borgen. (Deze tenderregeling is enkelgericht op eenmalige subsidie voor het jaar 2018. Er kunnen
hieruit derhalve geen enkele rechten ontleend worden voor subsidies in andere jaren)
Waardering
Punten
Toelichting
Goed
2
Het project heeft een langdurige bruikbaarheid
(méér dan 3 jaar).
Voldoende
T
Het project heeft een beperkte bruikbaarheid (twee
tot drie jaar).
Onvoldoende
0
Het project is slechts eenmalig.
6. Gezonde bed rijfsvoering

a) Er dient voldoende zekerheid te zijn dat de te subsidiëren activiteiten conform aanvraag
uitgevoerd kunnen worden. Dat wil zeggen dat de aanvragende organisatie (eventueel tezamen
met de partners uit het samenwerkingsorgaan) voldoende eigen middelen moet (kunnen)
verwerven naast te gemeentelijke subsidie om te komen tot een realistische én sluitende

begroting.
b) Hoe concreter de aanvraag is onderbouwd, hoe duidelijker het antwoord op de vraag of het wel
te realiseren is, zowel financieel als binnen de voor deze regeling geldende doelstellingen. Dit
criterium hangt natuurlijk samen met het uitgangspunt dat de gemeente haar budget zorgvuldig
en voor de juiste projecten moet inzetten en dus moet meewegen of het project inderdaad
uitvoerbaar is.
c) Tevens gaat het om de mate van efficiënte besteding van algemene middelen. De verhouding
tussen de kosten van het project en de te verrichten werkzaamheden c.q. de te voorziene
resultaten zoals die door de aanvrager in het project zijn verwoord, zijn van belang. Met andere
worden: is het project niet te duur voor wat het oplevert.
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6a) Bedrijfsvoering
Waardering

Punten

Zeer goed

4

Goed

3

Ruim voldoende
Voldoende
Onvoldoende

2

I
0

Toelichting
Aanvrager levert 90% of meer aan eigen bijdragen
Aanvrager levert zelf 80-89% aan eigen bijdragen
Aanvrager levert zelf eigen bijdragen tussen 70-79%
Aanvrager levert een eigen bijdragen van 60-69%
Er is sprake van te weinig eigen bijdragen (<60%)

6b) Aantoonbare haalbaarheid

Waardering
Voldoende

Punten

Onvoldoende

0

L

Toelichting
Aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt
dat het ingediende project/activiteit uitvoerbaar is.
Aanvrager heeft onvoldoende of niet aannemelijk
ge maa kt dat het i nged iende project/activiteit
uitvoerbaar is.

6cf Proportionaliteit prijs/projectinhoud, -resu ltaten

Waardering
Voldoende

Punten

Onvoldoende

0

T

Toellchtlng
Aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt
dat het ingediende project/activiteit een voldoende
evenwicht kent tussen kosten en baten.
Aanvrager heeft onvoldoende of niet aannemelijk
gemaakt elat het ingediende project./aetiviteit een
evenwicht kent tussen kosten en baten.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in haar vergadering van
6 juni 2017, definitief na instemming raad op 12 juli 2017,

Wnd gemeentesecretaris,

de burgemeester,

G. Brinkman

A.A.M.M. Heijmans
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