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De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 22 maart 2023; 
 
overwegende dat 
- de exploitant van zaal Beej Bertje de zaal voor een maatschappelijk tarief verhuurt aan 

verenigingen; 
- de gemeente voor dit gebruik door verenigingen (maatschappelijk gebruik) jaarlijks via de dorpsraad 

Laar aan de exploitant een vergoeding van (maximaal) € 12.500 betaalt;  
- de grondslag voor deze vergoeding door de gemeenteraad  is vastgesteld op 23 november 2016 

(subsidiestelsel vrijwilligersorganisatie en algemene subsidieverordening, ingaande 1 januari 2017);  
- de dorpsraad Laar op 1 november 2022 aan het college en de raad (brief 472) heeft gevraagd om 

een verhoging van de gemeentelijke vergoeding wegens de toename van het verenigingsgebruik en 
de gestegen energiekosten; 
-het college, naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad, een besluit heeft genomen over 
de compensatie van de lastenstijging voor vrijwilligersorganisaties door de gestegen energiekosten 
van accommodaties en ook de algemene kostenstijging (31 januari 2023, agendapunt 12); 

- het college daarover in een raadsinformatiebrief van 1 februari 2023 onder meer schrijft: “De 
stijgende energieprijzen kunnen vooralsnog worden gedekt uit financiële reserves van beheerders 
(van accommodaties). Op korte termijn is er dus niet direct hulp nodig, op de lange termijn ontstaat 
er wel een onwenselijke situatie. Het feit dat de beheerders nu interen op hun reserves kan hen in 
de toekomst beperken in het doen van (duurzaamheids)investeringen. Daarom zijn wij van mening 
dat beheerders in staat gesteld moeten worden om hun reserves weer aan te vullen. Om dit te 
bewerkstelligen willen wij, aanvullend op de landelijke regelgeving, een compensatieregeling 
instellen.”; 

- zaal Beej Bertje wat betreft de verhuur aan verenigingen vergelijkbaar is met een maatschappelijke 
accommodatie; 

- de exploitant echter een ondernemer is die op commerciële basis moet werken; 
- van deze ondernemer niet verlangd kan worden dat hij geld toelegt op de verhuur van de zaal aan 

verenigingen; 
- overigens de raad eerder heeft besloten om voor het in stand houden van de functie van café en 

multifunctionele accommodatie ten behoeve van de leefbaarheid van Swartbroek de huurprijs van 
de accommodatie met € 15.065 per jaar te verlagen (17 mei 2017,12);  

 
van mening zijnde dat 
-de verenigingen tegen het geldende maatschappelijk tarief gebruik moeten kunnen blijven maken 
van zaal Beej Bertje; 
 
Doorgehaald en schuin nieuwe tekst weergegeven (geeft de wijzigingen aan die ter vergadering zijn aangebracht) 

spreekt uit dat 
het college op korte termijn een besluit dient te nemen over een verhoging van de vergoeding voor 
het maatschappelijk gebruik van zaal Beej Bertje die recht doet aan de sinds 2017 gewijzigde 
omstandigheden (gestegen energiekosten, toename van het gebruik en algemene kostenstijging);  
draagt het college op 
op heel korte termijn in overleg met de dorpsraad en de ondernemer te komen tot een oplossing ten 
behoeve van de verenigingen en de raad hierover per ommegaande te informeren. 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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