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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 april 2017 ingestemd met het 
instellen van een tenderregeling, zoals bedoeld in artikel 13 van de Algemene 
subsidieverordening Weert 2017, 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 het Van 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: In 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.  
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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‐in‐Weert promotietraject. 
5. Meerjarige inzetbaarheid 
Deze tenderregeling is enkel gericht op eenmalige subsidie voor het jaar 2018. Er kunnen derhalve 
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 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. 

 
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 2017-,  

op woensdag 19 juli 2017.  
 De aanvraagperiode loopt van woensdag 19 juli 2017 tot en met maandag 18 

september 2017.  
 Besluitvorming in de B&W-vergadering eind oktober 2017. 
 
Financiële gevolgen 
In het raadsbesluit van 19 april 2017 is voor de tenderregeling en de garantiesubsidie voor 
de musical Van Horne in totaal € 110.000,- beschikbaar gesteld. 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 juli 2017-, op woensdag 19 juli 2017. Het verzoek aan uw raad is 
om, zo mogelijk, bij de behandeling in de commissievergadering van 4 juli 2017 de 
eventuele noodzakelijk geachte aanpassingen aan deze criteria te benoemen. 
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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 2017) in 
het kader van Met ons in Weert per e-mail toegestuurd. 
 
Advies raadscommissie  
 
Bedrijfsvoering 
en inwoners 
(BV-IW) 

Het advies van de raadscommissie Bedrijfsvoering en inwoners (BV-
IW) is: 
 

  voorstel rijp voor behandeling in de raad; 
agenderen als bespreekstuk. 

 
Bijlagen  
- 
 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
Wnd. secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
G. Brinkman 

 
 
 
 
 
 
A.A.M.M. Heijmans 

 



 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: DJ-3682  
 
 

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 2017. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 
 
 
 
A.A.M.M. Heijmans 

 


