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Geachte Raad van Toezicht,

U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente Weeft voor het jaar 2020.In deze
beschikking leest u ons besluit.

Subsidie

Exoloitatiesubsid ie
De exploitatiesubsidie wordt verleend na besluitvorming door de gemeenteraad over de
verhoging van het budget. Besluitvorming hierover wordt geagendeerd voor de
raadsvergadering van 11 maart 2020. U ontvangt hiervoor een apart besluit.

Swim2Plav
Wij verlenen u voor het jaar 2020 een subsidie van maximaal € t2O.740,- voor de
uitvoering van het programma Swim2Play.

Subsidie verenig inosoebru ik
Wij verlenen u voor het jaar 2020 een subsidie van maximaal€ 167.000,- voor het gebruik
van het zwembad door zwemverenigingen. Dit bedrag is gebaseerd op het verwachte
aantal uren gebruik door verenigingen, het maximale aantal uren waarop de subsidie van
toepassing is en het verschil tussen de maatschappelijke en kostendekkende tarieven voor
het jaar 2020.

Bevoorschotting
- De subsidie voor Swim2Play wordt geheel als voorschot verstrekt: een bedrag van

€ 100.000,- in januari 2020 en een bedrag van € 20.t40,- in juli 2020.
- Voor de betaling van de subsidie verenigingsgebruik ontvangt u 4 voorschotbedragen

gebaseerd op het werkelijke gebruik. U stuurt hiervoor per kwartaal een factuur met
een overzicht van de door de verenigingen gebruikte uren. De bijlage bij deze
beschikking bevat een overzicht van het verwachte aantal gebruiksuren, het maximale
aantal subsidiabele uren (van toepassing voor enkele activiteiten) en de tarieven die u
kunt factureren aan de verenigingen en de gemeente.

Betaling
Wij maken de voorschotbedragen over op uw rekening: NL 55 RABO 0158541588

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website : www. weert. nl - Twitter : www.twitter. com/gemeenteweert



Activiteiten

Subsidie Swim2Plav
De subsidie voor Swim2Play wordt verleend voor het verzorgen van het programma
Swim2Play voor de scholen voor primair onderwijs in Weert en de Wijnberg (speciaal
onderwijs).

Su bsid ie verenio ingsgebru ik
De subsidie wordt verleend ter compensatie van het verschil tussen de kostendekkende en
de maatschappelijke tarleven.

Verplichtingen
Aan de subsidie wordt, naast de voor de subsidieontvanger geldende verplichtingen uit de
Algemene wet bestuursrecht en de Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2077,
de volgende verplichtingen opgelegd :

Subsidie Swim2Play
- U verzorgt de activiteit Swim2Play voor de scholen voor primair onderwijs en de
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- U sparrt zich in om in overleg met de scholen te komen tot een optimale bezctting pcr
lesgroep. De maximaal mogelijke bezetting is 90 kinderen (waarvan maximaal 60 in
het 25-meterbad en maximaal 30 in het instructiebad);

- Elke lesgroep volgt 5 lessen van 45 minuten;
- U regelt busvervoer voor de scholen;
- In het kader van de zwemvaardigheid zorgt u voor:

- Monitoring van de zwemvaardigheid van de leerlingen;
- Het plegen van interventies om deelname aan de reguliere zwemleste bevorderen;
- Een vangnetregeling voor leerlingen van groep 7 en 8 die ondanks de eerder

gepleegde interventies nog geen diploma hebben behaald;
- U organiseert twee keer per schooljaar een overleg met de scholen, waarbij u de

invulling van Swim2Play evalueet en afspraken maakt over de invulling van de
monltoring en de vangnetregeling.

Subsidie vereniqingsgebruik
- U brengt de door de gemeente vastgestelde maatschappelijke tarieven in rekening bij

de volgende verenigingen: ZPC De Rog, RB Weert, TV Weert, De lJsberen, De

Koelekopkes, de Peddemoeek en Stichting DSO;
- U brengt het verschil tussen de maatschappelijk en kostendekkencle tarieven per

kwartaal in rekening bij de gemeente;
- Als verenigingen door omstandigheden het zwembad meer uren gebruiken dan kan

worden opgevangen binnen de maximaal verleende subsldle, treedt u in overleg met
de gemeente, zodat kan worden beoordeeld of voor deze uren subsidie van toepassing
is.

Verantwoord i ng /Vaststelli ng
Voor uw subsidie vindt op grond van artikel 12 en 73 van de Subsidieregeling Professionele
Instellingen Weert 2077 achteraf de definitieve vaststelling plaats. Als verantwoording van
de verleende subsidie dient u vóór 1 mei 2021 een aanvraag voorde vaststelling 2020 in.

Bij de aanvraag tot vaststelling dient u een inhoudelijk en een financieel iaarverslag
aangaande de uitgevoerde activiteiten te overleggen'

Het college kan bepalen dat u daarnaast ook andere gegevens en bescheiden, die voor de
vaststelling van belang zijn, moet overleggen.
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Vereniqinosoerbruik 2O2O: overzicht verwacht en maximaal oebruik en tarieven

A: Regulier gebruik Verwacht

subsidiabel
gebruik (uren)

Factureren

aan vereniging
(uurtarief)

Factureren

aan gemeente

(uurtarief)
25-meterbad

ZPC De Rog 580,00 € 39,46 € 106,54
Reddingsbrigade Weert 140,00 e 39,46 c to6,54
Tr¡ath lonvereniging Weert 110,00 € 39,46 € to6,54
NWO De Peddemoeek 100,00 € 39,46 c 106,54
fnstructiebad
ZPC De Rog 0,00 € 23,72 € 35,29
Reddingsbrigade Weert 40,00 € 23,72 € 35,28
Triathlonvereniging Weert 0,00 € 23,72 € 35,28
NWO De Peddemoeek 25,OO € 23,72 € 35,28

B: Regulier gebruik Maximaal

subsidiabel
gebruik (uren)

Factureren

aan vereniging
(uurtarief)

Factureren

aan gemeente

(uurtarief)
25-meterbad
De Koelekopkes 52,00 € 79,76 € 66,24
De Ijsberen 260,00 € 36,27 € L09,73

Stichting DSO 60,00 € € t46,OO

fnstructiebad
Stichting DSO 60,00 € € 59,00
Golfslagbad

NVVO De Peddemoeek 4,OO € 39,46 € L49,54

C: reguliere zwemlessen Verwacht

subsidiabel
gebruik (uren)

Factureren

aan vereniging
(uuÉarief)

Factureren

aan gemeente

(uurtarief)
25-meterbad

ZPC De Rog

Woensdag: 18.00 - 20.00 uur 90,00 € 79,4L € 66,59
Reddingsbrigade Weert

Donderdag: 18.30 - 20.00 uur

Zaterdag: 9.00 -9.45 uur 96,00 € 48,36 € 97,64
Instructiebad
ZPC De Rog

Woensdag: 18.00 - 20.00 uur 90,00 € 4t,36 € 17,64
Reddingsbrigade Weert

Donderdag: 18.30 - 20.00 uur

Zaterdag: 9.00 -9.45 uur 96 € 4L,36 € L7,64



Nict ccn¡ 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

Torgtu 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 besluít 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
De Algemene Subsidieverordening Weert 2017 en de Subsidieregeling Professionele
fncfallinnan llllaerf ?O17 Vt nt rr rrindcn on de wphqite van de oemeente Weert via

-f -- '

www.wee rt. n l/Vc ro rd c n i nge n .

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met een van cie voigencie
medewerkers van de afdeling Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn:
- Cisca van der Kraan, bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op

telefoonnummer (0495) 57 54 63 en per e-mail op C.vander.Kraan@weert'nl.

Wij wensen u veel succes toe met uw activiteiten in 2020'

Met vriendelijke g roet,
burgemeester en wethouders,

I
t, (r

tYt. tYteer Lct r5

ntesecretaris
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