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Subsidienorm voor vrouwenverenigingen

Geachte heer, mevrouw,
In de vergadering van uw raad van 5 juni a.s. is onder bespreekpunt 10 het nieuwe subsidiebeleid
voor 2019 en volgende jaren geagendeerd.
Vooruitlopend op de bespreking van dit onderwerp, heeft er op 22 mei jl. een themaraad
plaatsgevonden over dit onderwerp. Tijdens de presentatie van de nieuwe concept-subsidienormen
is een vraag gesteld over de subsidienorm voor de vrouwenverenigingen.
Ons voorstel in de Notitie ‘Nieuw subsidiebeleid gemeente Nederweert 2019’ is om de
vrouwenverenigingen een vaste bijdrage van € 250,-- per vereniging te verstrekken.
Tijdens de themaraad werd er voor gepleit om voor de vrouwenverenigingen eveneens de regeling
zoals die geldt voor de leden van 65 jaar en ouder toe te passen, namelijk € 10,00 per lid die behoort
tot deze categorie.
Naar aanleiding hiervan heeft er recent een overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigen van de
vijf vrouwenverenigingen. Ook zij pleiten voor een bijdrage van € 10,-- per lid in de leeftijd van 65 jaar
en ouder.
Wij kunnen ons hier in vinden en geven u in overweging eveneens hiervoor te kiezen. Dit dient dan
tevens onderdeel uit te maken van uw besluitvorming.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Nederweert,
De secretaris,
De burgemeester,

drs. J.C.T. Bakens

H.F.M. Evers

Op onze website vindt u veel informatie. U kunt er ook terecht om zaken direct online te regelen. Vraag of informatieverzoek?
Bereik ons via info@nederweert.nl. Hebt u een factuur voor ons? Stuur deze dan bij voorkeur digitaal via
factuur@nederweert.nl.

