
 
 

 
     MOTIE                                                                          IV.M.3 

 

De raad van de gemeente Weert bijeen in de vergadering van 15 november 2017, 

 

Overwegende dat: 

• de raad op 23 november 2016 de nota “Herziening subsidiestelsel 

vrijwilligersorganisaties 2017” inclusief de tarieven voor de sportaccommodaties heeft 

vastgesteld, alsmede de “Algemene Subsidie Verordening Weert 2017”; 

• de Subsidieverordening nader is uitgewerkt in de Subsidieregeling Sport Weert 2017; 

• de voetbalverenigingen in Weert jaarlijks subsidie ontvangen van de gemeente; 

• de tarieven voor het gebruik van de sportaccommodaties bij het vaststellen van de 

subsidieverordening zijn verhoogd met 50%; 

• sportverenigingen aanspraak kunnen maken op een bedrag van € 30,- per jeugdlid dat 

de vereniging aantoonbaar op de peildatum heeft; 

• op 23 november 2016 een amendement is behandeld om de tariefstijging voor het 

gebruik van de voetbalvelden voor alle voetbalverenigingen te beperken tot 12,5%, 

omdat toen al werd gevreesd dat verenigingen in financiële problemen zouden komen; 

• dit amendement niet is aanvaard; 

• de Weerter voetbalverenigingen nu inderdaad de noodklok luiden; 

• hun inkomsten drastisch teruglopen doordat het aantal jeugdleden afneemt, de KNVB 

nieuwe regels stelt waardoor er meer coaches en begeleiders nodig zijn en 

investeringssubsidies teruglopen; 

• zowel de Algemene Subsidieverordening Weert 2017 als de Subsidieregeling Sport 

Weert 2017een hardheidsclausule bevat op grond waarvan het college kan afwijken van 

het subsidiebeleid indien dat voor de subsidieaanvrager gevolgen zou hebben die 

wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de 

regelgeving te dienen doelen; 

• er thans, zoals hierboven weergegeven, sprake is van bijzondere omstandigheden die 

onevenredige gevolgen hebben voor de voetbalverenigingen, 

 

Draagt het college op: 

1. Aan de voetbalverenigingen in Weert voor 2018 op basis van de hardheidsclausule een 

extra subsidie per jeugdlid te verstrekken. 

2. Hiervoor € 50.000,- te verdelen over de 6 voetbalverenigingen die 50% huurverhoging 

gekregen hebben met als verdeelsleutel het aantal jeugdleden. 

3. De kosten hiervan, groot € 50.000,-, te dekken uit het begrotingssaldo 2018; 

4. Voor de jaren na 2018 in overleg met de voetbalverenigingen een structurele oplossing 

vinden en de raad hierover uiterlijk in het eerste kwartaal 2018 te informeren. 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

Fractie DUS Weert,               Fractie D66,                 Fractie Juist495,         Fractie PvdA, 

C. Beenders-van Dooren     M.-M. Stokbroeks       R. Zincken                    M. Zaâboul 


