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Vervolg evaluatie herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2017
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Geachte raadsleden,

Met deze brief informeren wij u over het vervolg van de evaluatie van de herziening van het
su bsid iestelsel vrijwilligersorganisatie (20 1 7).

Aanleiding
In november 2Ot6 heeft de raad de nota'Herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties'en de
bijbehorende bijlagenota vastgesteld. Hierin is vastgelegd welke subsidies vanaf 2Ot7 van toepassing
zijn voor de vrijwilligersorganisaties, evenals de tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke
sportaccommodaties. Uitwerking van de herziening is gebeurd op basis van een vooraf door de raad
vastgestelde uitgangspuntennotitie. Aanleiding voor de herziening was een taakstellende bezuiniging.
Hierdoor ontvangen veel organisaties vanaf 2017 minder subsidie en/of hebben zij hogere huurlasten.
Gemiddeld gaat het om kleine verschillen per jaar, maar voor een aantal organisaties zijn de financiële
gevolgen groter.

Evaluatie 2017
Tijdens de besluitvormende raadsvergadering over genoemde nota hebben diverse verenigingen
knelpunten ingebracht. Deze verenigingen hadden geen gebruik gemaakt van overleg en de
inspraakprocedure tijdens het proces van de herziening. Op uw verzoek heeft het college deze punten
alsnog beoordeeld tijdens een evaluatiein20tT. Op grond hiervan zijn een aantal aanpassingen gedaan.
Het betreft een langere fasering van de verhoging van een aantal tarieven en de afbouw van subsidies
en een aantal aanpassingen in de subsidies. Dit is vastgelegd in het rapport 'Evaluatie herzieningen
subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 20L7'. U bent hierover op 17 januari 2018 schriftelijk
geTnformeerd.

Nader onderzoek 2018
Bij de evaluatie in 2OI7 is geconstateerd dat nog naderoverleg nodig was met de zwemverenigingen De
Rog en Reddingsbrigade Weeft. Dit om te beoordelen of voor deze verenigingen aanvullende maatregelen
nodig zijn wegens de financiële gevolgen van het nieuwe beleid op de lange termijn. Naast st|ging van
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het maatschappelijke tarief voor de huur van het zwembad, verviel voor deze verenigingen het
maatschappelijke tarief voor badhuur voor zwemlessen. Hiervoor geldt nu het kostendekkende tarief.
Deze keuze is gemaakt om oneerlijke concurrentie tussen de verenigingen en het zwembad tegen te
gaan. De verenigingen hebben zelf maatregelen genomen om de hogere kosten op te vangen, maar de
druk op de begrotingen blijft groot. Naast het overleg met de verenigingen hebben wij opnieuw getoetst
of de tarieven voor de badhuur in Weert aansluiten bij de tarieven in de regio. Dit was een uitgangspunt
bij de herziening van het stelsel. Bij de nieuwe toets zijn alleen de tarieven van de baden in Midden-
Limburg beoordeeld. Tot slot hebben wij de keuze voor het toepassen van het kostendekkende tarief
voor de zwemlessen opnieuw beoordeeld.

Besluit
Op grond van de onderzoeksresultaten hebben wij besloten:
- de maatschappelijk tarieven voor de badhuur door de verenigingen met ingang van 1 januari 20L9

te verlagen. Het tarief van voor de herziening (2016) wordt weer toegepast, uitsluitend verhoogd
met de'reguliere indexeringen'voor de jaren 2Ot7,2OL8 en 2019. Deze wijziging leidt tot lagere
huurkosten voor alle zwemverenigingen ;

- voor de badhuur voor de zwemlessen van De Rog en Reddingsbrigade Weert niet meer het
kostendekkende tarief te hanteren, maar een apart maatschappelijk tarief, voorlopig voor de jaren
2Ot9,2O2O en 202L. ln 2O2L vindt evaluatie plaats over de noodzaak van voortzetting van deze
maatregel.

Financiële gevolgen
Het zwembad brengt bij de verenigingen de door de gemeente vastgestelde maatschappelijke tarieven
in rekening. De gemeente betaalt het verschil tussen de maatschappelijke tarieven en de
kostendekkende tarieven aan het zwembad (subsidie vereniqinqszwemmen). Door ons besluit dalen de
huurlasten voor de zwemverenigingen in 2019 met in totaal€ 9.032,39. De aan het zwembad te betalen
subsidie neemt met ditzelfde bedrag toe, Deze kostenstijging kan worden opgevangen binnen het
beschikbare budget'su bsidie veren igin gszwemmen' 20 19.

Voor een inhoudelijke toelichting op het besluit verwijzen wij naar het B&W-besluit d.d. 29 januari 2019.
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