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Voorwoord
In de periode van januari tot en met juni 2017 is onderzoek gedaan naar de doelmatigheid van het
bestaande subsidiebeleid van de gemeente Nederweert. Dit beleid dateert van 2010. Het is de wens van
de gemeente Nederweert dit beleid te onderzoeken op doelmatigheid, het draagvlak te beoordelen bij de
verenigingen en een aansluiting te zoeken bij maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Om te komen tot
een nieuw gemeentelijk subsidiebeleid is met raadsleden en vertegenwoordigers van maatschappelijke
instellingen het gesprek aangegaan. Aan de hand van een aantal stellingen is gebrainstormd over de
contouren voor een nieuw subsidiebeleid. Deze bijeenkomst vond plaats op 20 maart 2017.
Tijdens een volgende bijeenkomst op 14 juni 2017 zijn de uitkomsten van het doelmatigheidsonderzoek
met de aanwezigen gedeeld. Daarna is in groepen verder gesproken over de geformuleerde
uitgangspunten voor het nieuwe subsidiebeleid. Aan het eind van de avond is geconcludeerd dat deze
uitgangspunten kunnen rekenen op een breed draagvlak. Tevens zijn er in november 2017 met enkele
verenigingen verdiepingsgesprekken gevoerd. Dit vormde het vertrekpunt voor het nieuwe beleid, zoals dat
(in deze notitie) wordt uitgewerkt.
De voorstellen voor het nieuwe subsidiebeleid zijn op 27 februari 2018 gepresenteerd aan de betrokken
organisaties en de leden van de raad. Tevens is inzicht gegeven in de (mogelijke) gevolgen van het nieuwe
subsidiebeleid voor de verenigingen die momenteel een waarderingssubsidie ontvangen. Nadien zijn de
verenigingen in de gelegenheid gesteld om inhoudelijk op de voorstellen te reageren en is de vraag gesteld
om de noodzakelijke gegevens voor het bepalen van de subsidiebedragen voor 2019 aan te leveren, zoals:
statuten, ledental gesplitst naar leeftijdscategorie.
De verenigingen die een inhoudelijke vraag hebben gesteld hebben per e-mail een reactie ontvangen. Een
overzicht van de ontvangen reacties en onze reactie daarop is als bijlage bij deze notitie gevoegd. Verder
zijn er gesprekken gevoerd met de groepen die Meer Bewegen voor Ouderen organiseren en met de
Zonnebloem-afdelingen. Deze gesprekken hebben geleid tot nieuwe voorstellen t.a.v. de subsidienormen
voor beide organisaties. Deze zijn in de notitie opgenomen. Naar aanleiding van verzoeken zijn ook de
vrouwenverenigingen wederom voor subsidie in aanmerking gebracht.
De nu voorliggende notitie is een concept-voorstel dat aangeeft hoe het nieuwe gemeentelijke
subsidiebeleid er vanaf 2019 gaat uitzien. Deze notitie wordt ter vaststelling aangeboden aan de
gemeenteraad van Nederweert in de vergadering van 5 juni 2018.
In het najaar zal besluitvorming in de gemeenteraad van Nederweert plaatsvinden met betrekking tot de
Algemene Subsidieverordening Nederweert 2019, waarna door burgemeester en wethouders de nieuwe
uitvoeringsregeling in de vorm van het Besluit Subsidies Nederweert 2019 wordt vastgesteld.
Het nieuwe subsidiebeleid gaat in op 1 januari 2019.
Burgemeester en wethouders van Nederweert.
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Hoofdstuk 1 Nieuw subsidiebeleid
1.1 Aanleiding voor het nieuwe subsidiebeleid
Het bestaande subsidiebeleid dateert van 2010. Uit gesprekken met verenigingen, maatschappelijke
organisaties en inwoners is gebleken dat het beleid niet meer voldoet aan de moderne eisen. Verwezen
wordt naar het BMC-rapport “Doelmatigheidsonderzoek bestaand subsidiebeleid” d.d. 19 juni 2017.
In dit onderzoek worden een aantal aanbevelingen gedaan. In onderstaand overzicht worden deze
verwoord, waarbij tevens is aangegeven wat er met de aanbeveling wordt gedaan.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Aanbeveling
Stel een subsidienota op
met een nieuwe verordening en
uitvoeringsregelingen.
In een subsidienota dient te worden
uitgewerkt voor welke situaties en onder
welke voorwaarden een subsidie kan
worden verleend. De nota is tevens de
basis voor een nieuwe verordening en
uitvoeringsregelingen.
Om een maatschappelijke beweging te
krijgen is sturen op output (prestaties)
en outcome (effecten) noodzakelijk.
Professionele organisaties verwachten
een (pro)actieve op- en instelling van de
gemeente Nederweert.
Amateurverenigingen verwachten dat de
gemeente meedenkt over de wijze
waarop doelen kunnen worden behaald.
Centraal staat het versterken van de
kracht van de samenleving;
verbindingen tot stand brengen en
initiatieven stimuleren door middel van
onder andere het geven van subsidie.
Het verdient aanbeveling om bij de
subsidietoekenning expliciet de doelen
te formuleren.
Tot heden prioriteit aan het
ondersteunen en stimuleren van
participatie van jongeren tot en met 19
jaar, senioren van 65 jaar en ouder en
mensen met een beperking.
Volwassenen betalen hun eigen hobby.
Ga na of deze prioriteitstelling ook geldt
voor de komende jaren.
Kies balans tussen continuering van
huidig beleid en doorvoeren van
vernieuwingen.

Actie
Deze notitie wordt aangemerkt als de “subsidienota”
waarin uitgangspunten en doelen van het
subsidiebeleid zijn geformuleerd. Op basis hiervan
wordt de nieuwe Algemene Subsidieverordening
Nederweert 2019 opgesteld.
Er wordt één uitvoeringsregeling (= het Besluit
Subsidies Nederweert 2019) opgesteld, waarin de
diverse subsidievormen zijn opgenomen.
Binnen de regelgeving wordt zoveel mogelijk op
prestaties en effecten gestuurd. Dat geldt vooral bij
project- en budgetsubsidies.
Prestatiemeting is bij de toekenning van
waarderingssubsidie niet aan de orde.
Tijdens reguliere overleggen met de verenigingen
wordt hierop nader ingegaan. Dit wordt niet in de
subsidieregeling opgenomen.
Deze aanbeveling heeft zijn vertaling al gekregen in
de nieuwe ‘Beleidsregel Leefbaarheidsinitiatieven’.
Ook de inzet van de regisseurs leefbaarheid draagt
daartoe bij.

De leeftijdgrens voor jongeren wordt verhoogd naar
tot en met 20 jaar op de peildatum.
Alle 65+ers die lid zijn van een voor
waarderingssubsidie in aanmerking gebrachte
vereniging ontvangen subsidie (nieuw).
Geen specifieke regeling voor mensen met een
beperking, wel is een hiervoor projectsubsidie
mogelijk.
Daar waar het huidige beleid voldoet aan de nieuwe
uitgangspunten en niet geoptimaliseerd kan worden,
wordt het huidige beleid behouden. Daar waar
optimalisatie mogelijk is of vernieuwd moet worden
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7.

Streef naar openheid, transparantie en
eenvoud.

8.

Investeer in digitaliseren van het
subsidieproces (zowel aanvraag,
behandeling als afhandeling) maar
tevens in vermindering en
vereenvoudiging van de
uitvoeringsregelingen.
Laat verenigingen en organisaties
jaarlijks verantwoording afleggen over
de bereikte resultaten. Verantwoording
is essentieel bij de besteding van
publiek geld om te kunnen meten of de
beoogde effecten zijn gerealiseerd.

9.

aan de nieuwe uitgangspunten, wordt het beleid
aangepast.
Er komt een subsidielijst op de gemeentelijke
website, zodat zichtbaar is wie waarvoor subsidie
ontvangt.
Digitalisering wordt nader onderzocht. Streven naar
vereenvoudiging is evident.

Waarderingssubsidie wordt voor twee jaren
toegekend. Er wordt zoveel mogelijk naar gestreefd
om subsidie niet ‘af te rekenen’. Wel sturen de
verenigingen jaarlijks een jaarverslag en de
jaarrekening aan de gemeente toe.

1.2 Uitgangspunten voor het nieuwe subsidiebeleid
Om maatschappelijke opgaven aan te pakken heeft de gemeente de keuze om zelf activiteiten op te
zetten, deze in te kopen bij commerciële partijen of de samenleving (verenigingen, maatschappelijke
organisaties en inwoners) met subsidie in staat te stellen de activiteiten zelf uit te voeren.
De gemeente Nederweert wil met subsidie het bloeiende verenigingsleven en de actieve maatschappelijke
organisaties ook in de toekomst financieel ondersteunen. Het nieuwe subsidiebeleid maakt dit mogelijk.
Het gaat om:
 Algemene uitgangspunten;
 Te bereiken doelen;
 Doelgroepen die prioriteit krijgen;
 Subsidievormen.
Algemene uitgangspunten
Het verlenen van subsidie is bedoeld om de initiatieven die verenigingen, maatschappelijke organisaties en
1
inwoners nemen in het algemeen maatschappelijk belang , te ondersteunen met een financiële bijdrage.
Vaak zetten vrijwilligers zich belangeloos in. Toch zijn de activiteiten vaak niet kostendekkend, want de
lidmaatschappen en tarieven moeten wel betaalbaar blijven.
De gemeente Nederweert zet de subsidiegelden (meer) doel- en resultaatgericht in, waardoor (meer)
krachtige en toekomstbestendige (vrijwilligers)organisaties worden gerealiseerd.
Samengevat hanteert de gemeente Nederweert de volgende uitgangspunten voor het verlenen van
subsidies:
 De activiteiten laten de kracht van de samenleving zien;
 De subsidie moet aantoonbaar bijdragen aan het bereiken van onderstaande doelen van de
gemeente;
 Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de subsidie;
 Het is eenvoudig om de subsidie aan te vragen en over de toekenningen wordt jaarlijks door de
gemeente openheid gegeven.

1

Maatschappelijk belang: ‘datgene wat voor het welzijn van de inwoners van Nederweert nuttig, gewenst of nodig is’, voortvloeiend uit
het proces van de Kernenaanpak.
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Doelen
Met het verlenen van subsidie wil de gemeente Nederweert maatschappelijke doelen bereiken.
Samengevat streeft de gemeente Nederweert naar de volgende doelen:
 Behoud van het bloeiende verenigingsleven;
 Bevorderen van de inzet van vrijwilligers;
 Deelname aan de samenleving door jeugdigen, senioren en mensen met een beperking;
 Mogelijk maken van kleine en grotere publieksevenementen voor leefbaarheid en levendigheid;
 Vernieuwing van het bestaande aanbod.
Doelgroepen
De meeste mensen hebben de mogelijkheid om de eigen hobby, de deelname aan (recreatieve) sport- en
culturele activiteiten zelf te bekostigen. Toch zijn er bepaalde groepen mensen die extra ondersteuning
nodig hebben om ook in de toekomst actief deel te kunnen nemen aan de samenleving. Samengevat wil de
gemeente Nederweert met subsidie de participatie van de volgende groepen mensen ondersteunen:
 Jongeren tot en met 20 jaar (leeftijd op de peildatum, 1 januari voorafgaand aan de subsidieperiode);
 Senioren van 65+ (leeftijd op de peildatum, 1 januari voorafgaand aan de subsidieperiode).
Naast deze twee categorieën zet de gemeente Nederweert zich ook in voor de participatie van mensen
met een beperking binnen de Nederweerter samenleving. Daarbij wordt een inclusie binnen het reguliere
verenigingsleven voorgestaan. Dit houdt in dat mensen met een beperking zoveel als mogelijk binnen de
reguliere activiteiten van de vereniging geplaatst worden. Indien wenselijk wordt een financiële bijdrage
verleend voor specifieke ondersteuning c.q. afzonderlijke projecten die leiden tot opname binnen de
reguliere verenigingsactiviteiten.
Subsidievormen
Het nieuwe subsidiebeleid bestaat uit enkele duidelijk herkenbare subsidievormen waarvan verenigingen,
maatschappelijke organisaties en inwoners gebruik kunnen maken.
De gemeente Nederweert heeft er voor gekozen om de bestaande vormen van subsidieverlening voort te
zetten:
 Waarderingssubsidie aan verenigingen;
 Incidentele en/of Projectsubsidie voor specifieke en incidentele activiteiten;
 Budgetsubsidie voor vooral de professionele instellingen;
 Investeringssubsidie als aandeel in de kosten van (ver)bouw van accommodaties.

1.3 Juridisch kader

-

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) schrijft voor dat de gemeente bij de subsidieverordening en
uitvoeringsregelingen de voorwaarden vaststelt waaraan voldaan moet worden om voor subsidie in
aanmerking te komen.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een modelverordening die goed toepasbaar is als
algemene subsidieverordening voor de gemeente Nederweert. Deze modelverordening vormt de basis
voor de nieuwe Algemene Subsidieverordening Nederweert 2019 (ASV).
Ter uitvoering van deze ASV wordt door burgemeester en wethouders het Besluit Subsidies Nederweert
2019 vastgesteld. Daarin staat:
Wat het doel van de subsidie is;
Wie de subsidie kan aanvragen;
Hoe de subsidie kan worden aangevraagd;
Wanneer er op de aanvraag wordt beslist;
Hoe de hoogte van de subsidie wordt vastgesteld;
Welke voorwaarden gelden.
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1.4 Overgangsregeling
De invoering van het nieuwe subsidiebeleid kan financiële consequenties hebben voor de verenigingen en
maatschappelijke organisaties die nu subsidie ontvangen. De gemeente Nederweert wil zorgvuldig omgaan
met die verenigingen en maatschappelijke organisaties die in 2019 (aanmerkelijk) minder krijgen ten
opzichte van 2018. Op basis van het inzicht van deze consequenties wordt beoordeeld of het opstellen van
een overgangsregeling c.q. compensatieregeling noodzakelijk is.
Er zijn twee vormen van achteruitgang:
1. ten gevolge van het nieuwe subsidiebeleid;
2. ten gevolge van een afnemend ledental.
Tot de eerste groep behoort volleybalclub Fortutas en behoorde aanvankelijk ook handbalvereniging
MEOS. Deze laatste vereniging heeft nu een stijgend aantal jeugdleden, zodat deze niet meer tot een
nadeel-verenging behoort. VC Fortutas merkt wel dat door het nieuwe subsidiebeleid een verlaging plaats
vindt (subsidie voor het aantal teams is hoger dan een subsidie per jeugdlid). Met deze vereniging is een
overgangsregeling overeengekomen, waarbij echter wel rekening wordt gehouden met het dalend aantal
jeugdleden.
Er zijn enkele verenigingen die op grond van een afnemend aantal jeugdleden wel een lager subsidie
ontvangen dan voorheen, maar dat zou ook zijn gebeurd als de subsidienormen niet zouden zijn
aangepast. Deze verenigingen vallen niet onder een overgangsregeling.
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Hoofdstuk 2 Soorten subsidie
Hieronder zijn de soorten subsidie beschreven die de gemeente Nederweert vanaf 1 januari 2019 gaat
hanteren.

2.1 Subsidie ten behoeve van maatschappelijk belang
De gemeente Nederweert vindt het belangrijk dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving, dus ook
gebruik kan maken van de faciliteiten die door verenigingen worden geboden. Vaak is het niet eenvoudig
voor mensen met een beperking om te kunnen deelnemen aan reguliere verenigingsactiviteiten, zonder dat
daarvoor extra ondersteuning plaatsvindt. Als aanvullende activiteiten worden opgezet gericht op de
gemeenschap en in het bijzonder hulpbehoevende groepen, kan daarvoor een incidentele of een
projectsubsidie worden verleend. Deze subsidie is dan vaak gericht op het realiseren van doelstellingen
vanuit het gemeentelijk beleid. Hiervoor is de Beleidsregel Leefbaarheidsinitiatieven Nederweert door het
college vastgesteld. Niet uitgesloten is dat er ten behoeve van de activiteiten die bijdragen aan
maatschappelijk belang een aanvullende beleidsregel noodzakelijk zal zijn.

2.2 Waarderingssubsidie
De gemeente Nederweert waardeert het bloeiende verenigingsleven en de vele vrijwilligers die zich
daarvoor inzetten. De meeste volwassenen zijn in staat om de kosten van hun hobby zelf te dragen. Dat
neemt niet weg dat ‘algemeen aanvaarde sport- en culturele activiteiten’ voor een breed publiek
toegankelijk dienen te zijn. Om dat mogelijk te maken kent de gemeente onder andere
waarderingssubsidies toe aan verenigingen en maatschappelijke organisaties.
Daarvoor is een nieuw subsidiebeleid ontwikkeld dat ingaat op 1 januari 2019. Dat brengt veranderingen
met zich mee.

2.2.1 Veranderingen per 1 januari 2019
Per 1 januari 2019 zullen de volgende veranderingen worden doorgevoerd:
a. De leeftijdsgrens voor de subsidiëring van jeugdleden wordt verhoogd van t/m 19 naar t/m 20 jaar.
Voorbeeld: alle jeugdleden die op 1 januari voorafgaand aan de subsidieperiode nog geen 21 jaar
zijn, tellen mee voor de jeugdledensubsidie;
b. De subsidie per team bij teamsporten vervalt. In de plaats daarvan wordt voor elk jeugdlid tot en
met 20 jaar subsidie toegekend (zie onder a.);
c. De jeugdleden-compensatie voor binnen-, buiten- en watersportverenigingen blijft vooralsnog
behouden. Het huidige onderzoek naar de nieuwe subsidienormen, heeft opgeleverd dat een
actualisatie van het sporttarievenbeleid gewenst is. In afwachting van de resultaten daarvan wordt
de huur- en jeugdcompensatie zeker voor 2019 behouden;
d. Subsidie voor zangkoren en toneelgezelschappen wordt op basis van het subsidiabele ledental
weer ingevoerd;
e. Subsidie voor vrouwenverenigingen wordt wederom ingevoerd: een vast bedrag per vereniging;
f. Verenigingen die een jaarlijks terugkerende subsidie ontvangen dienen te zijn aangesloten bij een
overkoepelende organisatie;
g. De subsidie wordt op basis van het aantal subsidiabele leden op de peildatum (1 januari
voorafgaand aan de subsidieperiode) voor twee jaren vastgesteld, zonder tussentijdse aanpassing;
h. Jaarlijks stuurt de subsidieontvanger ter verantwoording een financieel en inhoudelijk jaarverslag
aan de gemeente toe (geeft onder andere inzicht in samenstelling leden naar leeftijd, ledenverloop,
financiële positie etc.). Dit zorgt niet voor extra administratieve last bij de verenigingen omdat men
deze stukken op basis van verenigingsstatuten ook aan de Algemene Ledenvergadering moet
voorleggen;
i. De subsidie in de huisvestingskosten van Scouting en Jong Nederland-afdelingen vervalt en wordt
omgezet in een vast bedrag per jaar (bedoeld voor de exploitatie van de vereniging; het bedrag is
wel gebaseerd op de huisvestingskosten van de laatste vier jaren). De reden om te kiezen voor
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j.

k.

l.

m.
n.

o.

p.
q.
r.
s.
t.
u.

een vast bedrag is de gewenste administratieve lastenvermindering voor zowel vereniging als
gemeente;
Er is onderzocht of het OZB-tarief voor de accommodaties die in eigendom zijn van de
verenigingen kan worden vastgesteld op € 0. Dat is fiscaal-juridisch niet mogelijk. De huidige
“Beleidsregel Subsidie OZB-aanslag” blijft dus bestaan;
De subsidie aan de harmonieën en de fanfare in de lesgelden voor de muzieklessen bij Rick
vervalt. Daarvoor in de plaats wordt het bedrag per jeugdlid voor de muziekverenigingen verhoogd.
De verhoging van dit bedrag is dus niet beperkt tot de jeugdleden die lessen volgen bij Rick, maar
geldt voor alle jeugdleden van het muziekkorps. Ook hier een administratieve lastenvermindering
voor zowel vereniging als gemeente;
Verenigingen die onderdeel uitmaken van het Besluit Subsidies Nederweert 2019 (= de
verenigingen waarvan de gemeente van oordeel is dat deze maatschappelijk relevante activiteiten
uitvoeren voor de inwoners) én die activiteiten ontplooien voor de doelgroep 65+, worden
gesubsidieerd met een bedrag per lid van 65+ van € 10,00. Doel hiervan is het stimuleren van de
actieve betrokkenheid van de ouderen binnen het gemeenschapsleven in Nederweert;
Verenigingen die activiteiten ontplooien voor de doelgroep mensen met een beperking, kunnen in
aanmerking komen voor een afzonderlijk projectsubsidie;
Er is een groot aantal verenigingen en instellingen waarvan de subsidie niet gebaseerd is op een
subsidiebedrag per lid, zoals Veilig Verkeer afd. Nederweert, EHBO-verenigingen, dorps- en
wijkraden evenals kindervakantiewerk. Zo ook de vrouwenverenigingen (zie onder punt e.) Deze
ontvangen een waarderingssubsidie in de vorm van een vast bedrag. Ten behoeve van deze
subsidie wordt een afzonderlijke lijst opgesteld;
De bestaande uitvoeringsregeling prestatiesubsidies en representatie 2010 wordt ingetrokken (=
de regeling bij jubileum, kampioenschap, individuele prestaties en bekers). Er komt een nieuwe
regeling die buiten de subsidiëring valt;
Subsidie ten behoeve van (toernooi-)bekers vervalt per 1-1-2019;
De verenigingen en stichtingen dienen geregistreerd te zijn bij de Kamer van Koophandel om voor
een jaarlijkse waarderingssubsidie in aanmerking te komen;
De statuten van de verenigingen en stichtingen dienen eenmalig aan de gemeente te worden
aangeboden (de meeste verenigingen/stichtingen hebben dat inmiddels gedaan);
Ter verantwoording van de ledensubsidie kan de ledenlijst worden opgevraagd;
Naar de subsidiëring van Meer Bewegen voor Ouderen en Zonnebloem/Welfarewerk is nader
onderzoek gedaan. Het resultaat is in onderstaande tabel opgenomen;
De bestaande regeling voor subsidiëring van bepaalde legeskosten wordt herzien.

2.2.2 Nieuwe subsidietarieventabel
Vanaf 2019 geldt de volgende subsidietabel voor waarderingssubsidies.
Soort vereniging

Oude
subsidienorm
2018

Teamsport

Bedrag per jeugdteam
t/m 19 jaar
Jeugdcompensatie in
huur

Individuele sport

Bedrag per jeugdlid
t/m 19 jaar
Jeugdcompensatie in

Subsidiebedrag 2018

€

€

270,--

22,25

Voorstel subsidienorm
vanaf 2019

Bedrag per jeugdlid t/m
20 jaar
Bedrag per lid 65+
Huur- en Jeugdcompensatie blijft
(voorlopig) bestaan
Bedrag per jeugdlid t/m
20 jaar
Bedrag per lid 65+

Voorstel
subsidiebedrag
vanaf 2019
€
€

23,-10,--

€ 23,--
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huur
Tariefcompensatie
zwembad (25%)
Zangkoren en
toneelverenigingen
Zangverenigingen

Toneelverenigingen

Muziekgezelschappen
Harmonieën

Schutterijen

Bedrag per jeugdlid
t/m 19 jaar

€

5,25

Geen

Bedrag per jeugdlid
t/m 19 jaar
Bijdrage in lesgelden

€

88,--

Bedrag per jeugdlid
t/m 19 jaar
Vast bedrag voor
Majorettekorps

€

88,--

€

800,--

€

746,--

€
€

374,-292,--

Vaste bedragen voor:
St. Nicolaasintocht

€

117,--

Bedrag per lid 65+

€

Bedrag per jeugdlid
t/m 19 jaar
Huisvestingskosten:
Diverse bedragen

€

Huur- en Jeugdcompensatie blijft
(voorlopig) bestaan

€ 10,--

Bedrag per jeugdlid t/m
20 jaar
Bedrag per lid 65+

€

10,--

€

10,--

Bedrag per jeugdlid t/m
20 jaar
Bedrag per lid 65+

€

10,--

€

10,--

Bedrag per jeugdlid t/m
20 jaar
Bedrag per lid 65+

€ 150,-€ 10,--

Bedrag per jeugdlid t/m
20 jaar
Bedrag per lid 65+

€ 90,-€ 10,--

Carnavalsverenigingen
Vast bedrag optocht
Nederweert
Vast bedrag optocht
Ospel
Jeugdprinsentreffen

Vast bedrag
Optocht Nederweert
Optocht Ospel
Jeugdprinsentreffen

€ 750,-€ 750,-€ 300,--

Vast bedrag per kern

€ 200,--

6,30

Bedrag per lid 65+

€ 10,--

30,30

Bedrag per jeugdlid t/m
20 jaar
Vast bedrag per
vereniging:
Scouting Nederweert
JN Budschop

€ 35,--

Volksfeest

Ouderenverenigingen

Scouting/Jong
Nederland

2

2

€ 13.500,-€ 5.000,--

Hoog bedrag vanwege 2 locaties en 2 speltakken

9

JN Ospel
JN Leveroy

€ 5.000,-€ 6.000,--

Blijft ongewijzigd

€ 1.700,--

Vast bedrag:
EHBO Nederweert
EHBO Leveroy

€ 1.500,-€ 300,--

Dorps- en
wijkraden
Vast bedrag per
dorpsraad

€ 1.700,--

Vast bedrag per lid

€

EHBO-vereniging
12,50

Gehandicaptenver
enigingen
€ 7,75

Geen bedrag per lid voor
gehandicapten- en
categoriale
patiëntenorganisaties

Werkelijke
kosten;
gemiddeld:
€ 475,--

Vast bedrag voor Stg.
Platform Gehandicapten

Bijdrage in
leidsterkosten en
reiskosten /

divers

Bedrag per uur dat
daadwerkelijk MBvO-les
wordt gegeven

€ 18,50

Geen

€ 0,--

Bedrag per vereniging

€ 250,--

€ 584,-€ 176,--

Vast bedrag:
Nederweert
Ospel
Leveroy

€ 750,-€ 600,-€ 250,--

Vast bedrag per
organisatie:
KVW Nederweert
 KVW Leveroy

€ 2.500,-€ 800,--

Blijft vast bedrag

€ 950,--

Vast bedrag per lid
voor gehandicaptenen categoriale
patiëntenorganisaties
Bijdrage in erkende
kosten voor Stg.
Platform
Gehandicapten

€

600,--

Meer bewegen
voor ouderen

Vrouwenverenigingen
Zonnebloemafdelingen
Vast bedrag:
Nederweert en Ospel
Leveroy
Kindervakantiewerk
Bedrag per jeugdlid
t/m 19 jaar
Vast bedrag
wandelvierdaagse

€

6,65

€ 480,--



3

Veilig Verkeer
Nederland
Vast bedrag

€

935,--

3

Bedrag is incl. de bijdrage voor wandelvierdaagse; als de wandelvierdaagse niet meer doorgaat, wordt het vaste
bedrag voor KVW Nederweert met € 500,00 verminderd).
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2.3

Incidentele en Projectsubsidie

De gemeente Nederweert kent nu ook incidentele subsidies en projectsubsidies. Dit zijn subsidies die vaak
eenmalig worden verleend ter uitvoering van een activiteit of een (lang lopend) project ter realisering van
een bepaalde gemeentelijke beleidsprioriteit. Maar ook verenigingen, maatschappelijke organisaties en
inwoners kunnen een nieuw aanbod starten van sportieve en culturele activiteiten, in het bijzonder voor
jeugdigen, senioren en mensen met een beperking. Ook deze initiatieven kunnen in aanmerking komen
voor een incidentele of projectsubsidie. Ook nieuwe activiteiten om het bestaande aanbod op een
innovatieve manier te versterken, kunnen hiervoor in aanmerking komen.
Bij een incidentele subsidie is vaak geen relatie tussen de hoogte van de subsidie en de werkelijke
activiteitenkosten. Incidentele subsidie is te beschouwen als een waarderingsbijdrage voor een activiteit die
door een organisatie wordt uitgevoerd. Er vindt vanuit de gemeente geen inhoudelijke sturing plaats.
Incidentele subsidie kan worden aangevraagd voor een eenmalige activiteit of voor kadervorming.
Bij projectsubsidie valt te denken aan: samenwerkingsprojecten tussen verenigingen en tussen
verenigingen en maatschappelijke organisaties; projecten voor meer inzet van vrijwilligers; projecten om
het bestaande aanbod aan sport en cultuur te vernieuwen of te vergroten. Er is vaak sprake van een te
leveren prestatie/resultaat. Er kan een inhoudelijke sturing door de gemeente plaatsvinden gebaseerd op
geformuleerd beleid. Er vindt periodiek overleg plaats tussen subsidieontvanger en gemeente over de
voortgang van een project. Belangrijk kenmerk van een projectsubsidie is dat de periode waarvoor subsidie
wordt verleend beperkt is. Het project heeft een afgebakende periode met een begin- en einddatum.
De ondersteuning vindt plaats door de toekenning van een éénmalige projectsubsidie. De regeling zal een
grote mate van overeenstemming hebben met de huidige regelgeving en wordt neergelegd in het Besluit
Subsidies Nederweert 2019. Overigens vindt een eventuele subsidieverlening voor evenementen plaats
onder de noemer van ‘incidentele subsidie’, waarvoor het betreffende hoofdstuk in het Besluit Subsidies
Nederweert 2019 van toepassing is.

2.4.

Budgetsubsidie aan professionele en andere maatschappelijke organisaties

De gemeente Nederweert laat activiteiten op terreinen als zorg, opvang, cultuur, sport, onderwijs,
jeugdhulp over aan maatschappelijke organisaties die beroepskrachten (professionals) in dienst hebben.
Met deze organisaties maakt de gemeente elk jaar afzonderlijke afspraken over het te bereiken doel, de
activiteiten die worden ontplooid, het budget en de verantwoording. Dat gebeurt in de vorm van een
subsidieovereenkomst. Het is maatwerk waarbij het subsidiebedrag afhankelijk is van de gemaakte
afspraken met elke individuele organisatie. Het gaat in de situatie van onze gemeente om de volgende
organisaties:
 Stichting Rick (o.a. muziekonderwijs)
 Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg
 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin
 Stichting Bibliocenter (bibliotheek)
 Stichting VVV-Limburg-Noord
 Stichting Land van Horne (beweegcoach)
 Gecertificeerde Instellingen (Jeugdbescherming/Jeugdreclassering)
 Instellingen voor Jeugdzorgplus (samen met gemeenten in Zuid-Nederland)
 Stichting Vluchtelingenwerk
 De vier gemeenschapshuizen
 De Zorggroep (mantelzorgondersteuning)
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2.5. Investeringssubsidie
De gemeente Nederweert kent ook een regeling voor investeringen in gebouwen (aankoop, bouw,
verbouw, aanbouw). Er is geen reden om de bestaande subsidienorm (zijnde 35% van de totale kosten van
de geaccepteerde investering) daarvoor aan te passen.
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Hoofdstuk 3 Subsidievoorwaarden
De gemeente Nederweert wil vooraf duidelijkheid bieden onder welke voorwaarden de subsidie wordt
toegekend. Deze voorwaarden worden opgenomen in de nieuwe Algemene Subsidieverordening en deze
wordt vastgesteld door de gemeenteraad.
De hoogte van de subsidies (= de subsidienormen) en eventuele bijzondere voorwaarden bij de
subsidievormen, worden door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld in een
afzonderlijke uitvoeringsregeling: het Besluit Subsidies 2019. Eventueel kan een nadere uitwerking van
onderdelen van de uitvoeringsregelingen plaatsvinden in beleidsregels.
3.1 De algemene voorwaarden die voor alle subsidies gelden, zijn:
1. Een jaarlijks terugkerende subsidie kan alleen worden verleend aan een rechtspersoon met
volledige rechtsbevoegdheid, zoals een vereniging of een stichting, die is ingeschreven in het
register bij de Kamer van Koophandel. Een incidentele of projectsubsidie kan ook aan natuurlijke
personen worden verstrekt.
2. Voor het aanvragen van de subsidie moet men gebruik maken van een (digitaal) formulier van de
gemeente Nederweert, als voor de betreffende subsidievorm een formulier is ontwikkeld.
3. Bij de aanvraag van de subsidie kan de gemeente vragen om een activiteitenplan en een
begroting, als dat noodzakelijk is om de aanvraag te beoordelen.
4. Het activiteitenplan bevat een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd en
de daarmee nagestreefde doelstellingen en per activiteit de daarvoor benodigde personele en
materiele middelen.
5. De gemeente beslist vóór aanvang van het subsidiejaar over de aanvraag voor een
waarderingssubsidie.
6. De beschikking tot subsidieverlening bevat een omschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie
wordt verleend en de hoogte van het bedrag van de subsidie (evenals de berekening).
7. Als de hoogte van de subsidie niet kan worden vermeld, geeft de gemeente de wijze aan waarop
dit bedrag zal worden bepaald.
8. Voor zover een subsidie wordt verleend ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld
door de gemeenteraad, wordt deze verleend onder de voorwaarde dat door de gemeenteraad
voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.
9. De gemeenteraad kan per jaar een subsidieplafond vaststellen. Dat betekent dat niet meer
subsidie mag worden verleend dan tot het maximum beschikbare budget.
10. Als een subsidieplafond is ingesteld zal de gemeente Nederweert dit aan het begin van het jaar
bekend maken. Als het subsidieplafond is bereikt moeten nieuwe aanvragen worden afgewezen,
tenzij de gemeenteraad het maximum beschikbare budget verhoogt via een afzonderlijk besluit.
11. Het college van burgemeester en wethouders kan er ook voor kiezen om alle verenigingen en
organisaties die in aanmerking willen komen voor een subsidie een gelijke korting op te leggen om
toch binnen het subsidieplafond te blijven. Dat wordt aan het begin van het jaar bekend gemaakt.
12. De gemeente Nederweert kan ter uitvoering van de beschikking tot (budget)subsidieverlening een
overeenkomst sluiten met de bepaling dat de subsidieontvanger verplicht is de activiteiten te
verrichten waarvoor de subsidie is verleend.
13. Voor het definitief vaststellen van de subsidie kan de gemeente Nederweert de subsidieontvanger
verplichtingen opleggen tot het verstrekken van gegevens, bijvoorbeeld met een vastgesteld
(digitaal) formulier.
14. De gemeente Nederweert kan daarbij eisen dat wordt aangetoond dat de activiteiten hebben
plaatsgevonden in overeenstemming met de aan de subsidie verbonden verplichtingen.
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15. De gemeente Nederweert kan tevens eisen dat de aanvraag tot vaststelling in ieder geval
vergezeld gaat van een financieel verslag en een activiteitenverslag.
16. Het activiteitenverslag beschrijft de aard en omvang van de activiteiten waarvoor subsidie werd
verleend en bevat een vergelijking tussen de nagestreefde en de gerealiseerde doelstellingen en
een toelichting op de verschillen.
17. De beschikking tot vaststelling van het subsidiebedrag geeft aanspraak op betaling van dat bedrag.
18. Een subsidie wordt per boekjaar vastgesteld en door de gemeente Nederweert opgenomen in de
jaarrekening.
19. De gemeente Nederweert kan onverschuldigd betaalde subsidiebedragen terugvorderen of
verrekenen.
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Hoofdstuk 4 Financiële gevolgen
4.1 Gevolgen voor de verenigingen
De nieuwe subsidienormen voor 2019 (zie paragraaf 2.2.2.) zijn t.o.v. van de bedragen 2018 allen
verhoogd. Daarnaast is er voor de verenigingen die in aanmerking zijn gebracht voor ledensubsidie, de
bijdrage voor de leden die ouder zijn dan 64 jaar. Dit impliceert dat nagenoeg alle verenigingen er qua
norm financieel ‘op vooruit gaan’, als dit wordt afgezet tegen het aantal leden per 1 januari 2017. Of dat
effectief ook zo is hangt uiteraard af van het aantal subsidiabele leden op de peildatum of 1-1-2018.
Slechts voor één vereniging (VC Fortutas) is er een overgangsregeling getroffen omdat vanwege de
omslag van teamsubsidie naar ledensubsidie deze vereniging financieel nadeel ondervindt. Er is een
overgangsregeling voor de duur van drie jaren met deze vereniging overeengekomen.
In onderstaand overzicht zijn de totaalbedragen per verenigingssoort vermeld.

Soort vereniging
Veilig Verkeer Nederland, afd.
Nederweert
Sportvereniging
Zangkoren
Toneelverenigingen
Muziekgezelschappen
Schutterijen
Carnavalsoptochten
St. Nicolaasintochten
Zonnebloemafdelingen/welfarewerk
Ouderenverenigingen
Jeugdverenigingen
Dorpsraden
EHBO-verenigingen
Gehandicaptenplatform
Meer bewegen voor ouderen
Vrouwenverengingen

Raming 2018
935

Raming 2019
(nieuwe normen)
950

36.650
0
0
16.800
3.968
1.412
702
1.344
6.785
38.790
10.200
1.800
475
9.715
0

44.015
920
480
19.390
4.590
1.800
1.200
1.600
10.250
43.535
10.200
1.800
600
11.137
1.500

Verschil
15
8.365
920
480
2.590
622
388
4.98
256
3.475
4.745
0
0
125
1.422
1.500

4.2 Gevolgen voor gemeente
Uitgangspunt bij de evaluatie van het gemeentelijke subsidiebeleid was budgettaire neutraliteit. Doordat:
 de subsidienormen zoals vermeld in par. 2.2.2 zijn verhoogd;
 er gekozen is voor de subsidieverlening ten behoeve van de 65+ers voor verenigingen die in
aanmerking komen voor een waarderingssubsidie;
 de toneel-, zang- en vrouwenverenigingen als nieuwe verenigingen wederom in aanmerking voor
subsidie zijn gebracht,
kan deze budgettaire neutraliteit niet worden gehaald. De gemeentelijke lasten zullen gering stijgen, met
€ 20.000. Deze toename is lager dat de totale stijging op basis van de nieuwe subsidienormen in deze
notitie. Dit komt doordat in de gemeentebegroting 2018 een hoger gecumuleerd subsidiebedrag voor de
waarderingssubsidie is opgenomen.
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Belangrijkste oorzaken van deze verhoging:
 toneel-, zang- en vrouwenverenigingen
 subsidie voor 65+ers
 verhoging van de normbedragen

€ 2.900
€ 6.000
€ 17.600

Wij achten de stijging alleszins acceptabel. De financiële ruimte daarvoor is gevonden binnen de
gemeentebegroting 2019.

Nederweert, 8 mei 2018.
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BIJLAGE

1

BIJLAGE behorende bij notitie “Nieuw subsidiebeleid gemeente Nederweert 2019”
Overzicht reacties op voorgesteld subsidiebeleid, n.a.v. informatiebijeenkomst 27 februari 2018
Vereniging

Reactie

Reactie gemeente

Schutterij St. Antonius

Waarom is jeugdledensubsidie bij
muziekgezelschap hoger dan bij schutterij?

De harmonieën/fanfare ontvangen 20% subsidie in de lesgelden
voor het muziekonderwijs. Dat gaat vervallen. Het bedrag dat
daarmee gemoeid is, is opgenomen in het nieuwe normbedrag
voor jeugdleden. Vandaar dat er een verschil is.

Waarom geen subsidie in optocht van
bondsconcours, maar intocht St. Nicolaas en
carnavalsoptocht wel?

Carnavalsoptocht en sinterklaasintocht is een jaarlijks gebeuren.
Gemeente wenst geen subsidie te verstrekken.

De bestaande uitvoeringsregeling
prestatiesubsidies en representatie vervalt, hier
komt iets anders voor buiten de subsidieregeling!
Wanneer?

De nieuwe regeling zal buiten de subsidiesfeer worden gezet. Het
zal een richtlijn worden die in grote lijnen overeenkomt met de
huidige regeling. Ook die regeling gaat in per 1 januari 2019.

In het overzicht op pagina 8 lezen we dat de
harmonieën (en fanfare? onder de oude regeling
een bedrag van € 88,00 per jeugdlid krijgen (t/m
19 jaar). Het voorstel is om onder de nieuwe
regeling dat bedrag te verhogen naar € 150,00 en
de leeftijdsgrens naar 20 jaar te brengen. Waar we
geen aanspraak meer op maken is vergoeding
van 20% in de leskosten van Rick

In het voorgestelde bedrag per lid jonger dan 21 jaar zit het
bedrag van de lesgelden subsidie in opgenomen. En niet
onbelangrijk: het nieuwe subsidiebedrag van € 150,00 geldt voor
alle jeugdleden, ongeacht of deze les volgen bij Rick.

Harmonie Melodie der
Peel

Leidt dit tot
aanpassing van
de voorstellen?
Neen

Neen

Voor verschillende opleidingsniveaus bestaan verschillende
lesgelden. Daardoor lijkt het dat de vereniging subsidie mist. Dit
niveau/prijsverschil is niet meer relevant. De omslag van de
hogere subsidie voor alle jeugdleden t/m 20 jaar compenseert het
‘tekort op de lesgeldensubsidie’.
Uitgaande van de huidige subsidienormen komt de subsidie neer
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op: a. Jeugdledensubsidie; 14 x € 88.00 is € 1.232
b. Lesgeld subsidie zoals in 2017)
€ 706
Totaal € 1.938
Uitgaande van het voorliggende voorstel: 14 jeugdleden x €
150,00 is € 2100 plus bij bijdrage voor de 65+ers: 11 x € 10,-- is €
110,-- . Totaal € 2210,-Jong Nederland Leveroy

Voetbalverenigingen
Eindse Boys, RKSVO en
SV Leveroy

Het gemiddelde berekende bedrag voor de
huisvestingskosten is te laag. Er wordt een
overzicht verstrekt op basis van de ontvangen
subsidie.





In de berekening is uitgegaan van de werkelijke subsidie die
betrekking heeft op het kalenderjaar (ná afrekening / dus
niet uitgaande van voorschotten op basis van een begroting

Instemming met de aanpassing van de
maatstaven.
M.b.t. financieel jaarverslag: De subsidie
staat geheel los van de financiële positie
van een vereniging en het te verstrekken
subsidiebedrag heeft geen enkele relatie
met de financiële positie van de
vereniging. Dit is administratieve ballast
voor zowel gemeente als
subsidieontvanger, die naar onze mening
nergens toe dient. Om die reden stellen
we voor om die voorwaarde te laten
vervallen.



Wij stellen voor dat u (sport)verenigingen
vrijstelt van het heffen van een aanslag
voor ozb.





Het is goed te vernemen dat u instemt met de nieuwe
subsidiemaatstaven voor de jeugdleden en de 65-ers.
Wij vragen de financiële gegevens (de jaarrekening) van
de vereniging op om inzicht te hebben in het financiële
reilen en zeilen van de vereniging. We hebben de laatste
tijd te laat vernomen dat de financiële positie van
verenigingen dermate slecht was dat het voortbestaan is
bedreigd. Via de inzet van de combinatiefunctionarissen
en verenigingsondersteuners zijn er dan mogelijkheden
voor interventie, waardoor het voorbestaan mogelijk wordt
gewaarborgd. Want ook de gemeente heeft baat bij een
gezond verenigingsleven. Overigens vragen wij van de
vereniging geen aparte actie (lees toename van de
administratieve last) omdat u op basis van uw statuten
jaarlijks een jaarrekening dient op te stellen (o.a. ten
behoeve van uw algemene ledenvergadering). Kleine
moeite om de jaarrekening dan ter hand te stellen van de
gemeente als facilitator van uw vereniging.
OZB-aanslag: Op basis van de huidige inzichten blijft de
bestaande regeling van 50% subsidie in de aanslag
bestaan. Het volledig afzien van de ozb van
maatschappelijke organisaties zal leiden tot een redelijk
forse vermindering van de belastingopbrengsten. En zal

Neen
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Uw huidig voorstel gaat uit van
verstrekken van subsidies voor 2 jaar. Om
administratieve belasting te verminderen
en verenigingen voor de langere termijn
meer duidelijkheid te bieden is ons
voorstel om subsidies te verstrekken voor
een periode van vier jaar. In dit geval kan
er voor gekozen worden om het nieuwe
beleid nu voor twee jaar vast te stellen
(2019-2020) en het vervolgens voor vier
jaren vast te stellen. Bijkomend voordeel
is dat een ingewerkte raad steeds een
(eventueel nieuw) besluit neemt over het
subsidiebeleid.



dat dan leiden tot een vermindering van de
subsidieverstrekking? De keuze hiervoor is aan de
gemeenteraad. Vooralsnog gaan we uit van de
bestaande regelgeving van 50% subsidie in de hoogte
van de te betalen aanslag;
Thans vindt de subsidieverlening plaats voor een periode
van vier jaren, met een optie van aanpassingen bij toe- of
afname van ledental of teams. In de praktijk is gebleken
dat er veel mutaties zijn. Om deze reden kiezen we nu
voor een vaste periode van twee jaren (zonder
tussentijdse aanpassing). Overigens, als de nieuwe
subsidieregelingen zijn vastgesteld, zullen die weer een
looptijd hebben van enkele jaren. Op basis van die
subsidieregeling heeft een vereniging voor de langere tijd
duidelijkheid over de te verwachten gemeentelijke
bijdrage.

ZPC Nederweert

”Ter verantwoording van de ledensubsidie kan de
ledenlijst worden opgevraagd”.
We willen best inzage geven in het aantal leden
echter gezien de nieuwe wetgevingen ten aan zien
van GDPR lijkt me dit geen vraag die we kunnen
invullen.

Ook de nieuwe privacy-wetgeving biedt de mogelijkheid dat
gegevens worden gevraagd voor het doel waarvoor ze zijn
bestemd, namelijk het vaststellen van de subsidie. De ledenlijst
mag uiteraard niet worden gebruikt voor een ander doel.
Als u het bezwaarlijk vindt dat u ledenlijsten overhandigt c.q. ter
inzage geeft, kan dat tot consequentie hebben dat de subsidie
niet op objectieve gronden kan worden vastgesteld en er dus
geen subsidie wordt verstrekt. De (principiële) keuze hiervoor ligt
uiteraard bij uw bestuur.

Neen

VC Fortutas

Als vereniging worden wij flink negatief getroffen
door de nieuwe voorgestelde regeling. Hiervoor is
een compensatie regeling voorgesteld. Deze
regeling is erg complex en hiervoor hebben wij
meer tijd nodig om hierover onze mening te

Over de voorgestelde ‘overgangssubsidie’ is overeenstemming.
De compensatieregeling voor de huurkosten blijft ook in 2019
gelden.

Neen
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Shantygroep Aan Paol
60 Nederweert

Duikteam De Naate Hoar

vormen. Wellicht is het goed om nog een keer in
een gesprek onze situatie door te spreken. Als de
compensatie regeling niet door gaat dan kunnen
wij niet akkoord gaan met de voorgestelde opzet
van de subsidieregeling voor leden i.p.v. teams
i.v.m. de grote financiële impact voor onze
vereniging
Verheugd dat in Nederweert onder voorwaarden
ook koren in aanmerking gaan komen voor een
subsidie van de gemeente maar anderzijds
teleurgesteld in de basis van en voorwaarden
voor die subsidieverstrekking.
Gehoopt op een bijdrage van de gemeente
in onze grootste kostenpost voor koren, te weten
de dirigenstkosten. Voor ons bedragen deze
kosten jaarlijks een kleine € 5000,00.
Nu als subsidienorm gekozen de leden van 65 jaar
en ouder met een bedrag van € 10,00 per jaar.
Vereniging vraagt om heroverweging hiervan.
 Hoe zit het met de continuïteit en inhoud
zwembad subsidie?



Seniorenverenigingen
Nederweert-Eind en
Leveroy

Mensen met een beperking – is dit een
doelgroep en hoe steunt u deze? Welke
concrete ondersteuning is voor onze
vereniging mogelijk?

Bezwaar tegen de voorwaarde dat een vereniging
aangesloten dient te zijn bij een overkoepelende
organisatie. Beide verenigingen wensen zich

De gemeente kiest er niet voor om de dirigentkosten apart voor
subsidie in aanmerking te brengen.
Verhoging van het bedrag van € 10,00 voor de 65+er is nog niet
aan de orde. Niet alleen de andere zangkoren kunnen met het
voorliggend voorstel akkoord gaan, ook de andere verenigingen
vinden de bijdrage voor de 65+ers acceptabel. Vooralsnog dus
nog geen reden om het voorgestelde bedrag te verhogen.

Neen

Deze blijft voorlopig nog gestaan; er wordt een onderzoek gestart
naar de subsidieverstrekking in de huurkosten van de
gemeentelijke accommodaties, waarbij ook het zwembad wordt
betrokken.

Neen

Daarvoor is nu nog geen regeling geformuleerd. Op projectbasis –
op basis van een plan van aanpak zoals jullie dat als vereniging
doen – beoordeelt de gemeente de mogelijkheid van (financiële)
ondersteuning.
Er is met beide verenigingen een gesprek gevoerd en gewezen
om de noodzaak voor de aansluiting bij een overkoepelende
organisatie. Verenigingen tonen hiervoor begrip en gaan

Neen
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Twee vrouwenverenigingen hebben
aangegeven eveneens
subsidie te willen
ontvangen

Handbalvereniging
MEOS

Scouting Nederweert

vanwege de hoge contributie niet aan te sluiten bij
de Katholieke bond van ouderen (KBO). Dit laatste
is ook geen voorwaarde vanuit de gemeente. Aan
de beide verenigingen zijn alternatieve
overkoepelende organisaties (ANBO os FASv)
kenbaar gemaakt.
De verenigingen geven aan dat zij als
verenigingen er naar streven om volwaardig te
participeren in de maatschappij en de belangen te
behartigen van de leden. Daarnaast geven de
verenigingen aan hoofdzakelijk 65+ers tot het
ledenbestand te hebben, een groep die de
gemeente in het nieuwe subsidiebeleid wenst te
ondersteunen.
 Blijft de prestatiesubsidie bestaan bij bv.
bij een kampioenschap van een team?
 Wordt het subsidiebedrag jaarlijks
geïndexeerd conform CBS-inflatie-cijfers?
Is een vereniging gelijk aan een stichting zonder
leden?

Valt waterscouting ook onder de
watersportverenigingen?
In hoofdstuk 2.1 lid p wordt onderscheid gemaakt
tussen verenigingen en stichtingen. Ik zie dat in de
rest van het stuk niet terug.

beoordelen bij welke overkoepelende organisatie men zich gaat
aansluiten.

In het verleden is de subsidierelatie met vrouwenverenigingen
vanwege bezuinigingen beëindigd. Gelet op de maatschappelijk
zinvolle activiteiten die de vrouwenverenigingen uitvoeren is een
subsidie in de vorm van een vast bedrag te overwegen.
Om deze reden wordt een vast bedrag van € 250,00 per
vereniging voorgesteld.



Er wordt een nieuwe regeling voor
kampioenschappen/prestaties opgesteld. In grote lijnen
zal die overeenkomen met de huidige regeling.
 Niet jaarlijks, tweejaarlijks. De subsidie wordt voor twee
jaren vastgesteld
Nee, formeel is er verschil tussen een vereniging en een stichting.
Een verenging kent leden, een stichting niet. Toch zien we diverse
stichtingen die leden hebben. We zien dat dan als deelnemers
aan de stichtingsactiviteiten en zullen dat niet strikt formeel
benaderen.

Ja, toekennen
van een vast
bedrag van €
250,00 per
vereniging

Neen

Nee, waterscouting is een speltak binnen scouting.
In beginsel maken we geen verschil voor beide vormen van
rechtspersoonlijkheid., daarom worden beide vormen ook niet in
de notitie steeds genoemd. Er zijn zowel verenigingen als
stichtingen die in aanmerking komen voor een
waarderingssubsidie.
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De vereniging krijgt dus € 35,00 per lid t/m 19 jaar
per 1 januari van enig jaar.

De stichting krijgt in de basis € 13.500,00 per jaar
voor huisvesting?
Ik mis bij de 2.1 waarderingssubsidie het
onderdeel kadervorming, hier is met nadruk tijdens
de diverse bijeenkomsten over gesproken, en mis
bij de 2.2 incidentele en projectsubsidie het
onderdeel kadervorming, hier is geen inhoud
aangegeven, komt dit nog in de
uitvoeringsregeling tot uiting?
Bij 2.2.1. zijn bijvoorbeeld verkeersmaatregelen
nog niet geregeld. Totdat dit geregeld is, wat wordt
dan de uitvoering (met name kosten) voor de
verenigingen.
Deel 3.1 lid 5, waarderingssubsidie voor aanvang
van het subsidiejaar. Subsidie wordt toch voor
twee jaar vastgesteld?
Deel 3.1 lid 10, indien de waarderingssubsidie
voor aanvang van het subsidiejaar wordt beslist.
Hoe kan dan bij dit lid bekendmaking aan het
begin van het jaar plaatsvinden? Daardoor
worden verenigingen geconfronteerd met
budgetproblemen in een lopend jaar, dit is niet
wenselijk!
Deel 3.1 lid 11, indien de waarderingssubsidie

Nee, de leeftijdscategorie is verhoogd naar t/m 20 jaar. Peildatum
is 1 januari van het jaar voorafgaand aan de subsidieperiode van
2 jaar. Scouting is vereniging voor leden en stichting vwb
huisvestingskosten. Staat 2x geregistreerd bij Kamer van
Koophandel.

Ja.
Kadervorming wordt opgenomen in de uitvoeringsregeling en valt
onder eenmalig subsidie.

Vooralsnog blijft de bestaande regeling gehandhaafd.

Subsidiejaar is bij de waarderingssubsidie in feite de
subsidieperiode van twee jaren. Dat wordt geregeld in de
uitvoeringsregeling.
Voor beide vragen: Nederweert kent nu nog geen
subsidieplafond, zeg maar het maximale bedrag dat voor een
bepaald soort subsidie beschikbaar is. Mocht dat er wel komen
dan zal hierover tijdig met de betrokken verenigingen/stichtingen
over worden gecommuniceerd. Met inachtneming van de
bepalingen in de algemene subsidieverordening en het
uitvoeringsbesluit zal dan tijdig per verenigingen/stichting worden
aangegeven wat de consequentie is van het ingestelde
subsidieplafond. Deel 3.1 lid 18, subsidie werd toch voor twee jaar
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voor aanvang van het subsidiejaar wordt beslist.
Hoe kan dan bij dit lid bekendmaking aan het
begin van het jaar plaatsvinden? Daardoor
worden verenigingen geconfronteerd met
budgetproblemen in een lopend jaar, dit is niet
wenselijk!

vastgesteld?

Deel 3.1 lid 18, subsidie werd toch voor twee jaar
vastgesteld

Momenteel wordt het ledensubsidie voor 4 jaren vastgesteld; dat
wordt voor alle waarderingssubsidies (zowel leden als overig vast
bedrag) twee jaren.
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