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Wat adviseer je te besluiten?
1.

Bijgevoegd raadsvoorstel vast te stellen.

2.

Dit raadsvoorstel aan de raad aan te bieden.

3.

Dit collegeadvies en bijbehorend raadsvoorstel openbaar te maken zodra betrokken partijen
zijn geïnformeerd.

Wat is de aanleiding voor dit advies?
Voor een groot aantal activiteiten kennen wij subsidieregelingen. Onder een regeling vallen alle
verenigingen die de zelfde activiteit aanbieden. In een aantal regelingen werken we met
wegingsfactoren om het beschikbare subsidiebudget te verdelen. Deze wegingsfactoren zorgen
ervoor dat we duidelijke verschillen in omvang van activiteiten tot uitdrukking kunnen brengen.
Bij de herziening van het subsidiestelsel in 2007 is het systeem met wegingsfactoren
geïntroduceerd. Bij de invoering van het systeem is in sommige gevallen aansluiting gezocht met
het bedrag dat een vereniging vóór de herziening van het subsidiestelsel in 2007 kreeg. Ook is in
sommige gevallen bij een herindeling voor deze systematiek gekozen zodat een vereniging ongeveer
hetzelfde bedrag bleef ontvangen zoals in de voormalige gemeente.
Deze systematiek is in 2018 juridisch getoetst. In 2018 tekende fanfare St. Lambertus, uit de
voormalige gemeente Lith, namelijk beroep aan bij de rechtbank tegen het feit dat wij voor hen een
wegingsfactor 0,5 hanteerden. Zij vonden dat zij hiermee ongelijk werden behandeld ten opzichte
van verenigingen, waarbij wij wegingsfactor 1 hanteerden.
De rechtbank stelde vast dat er sprake is van een rechtsongelijkheid tussen twee
muziekverenigingen binnen de voormalige gemeente Lith. Fanfare St. Lambertus kreeg
wegingsfactor 0,5 terwijl fanfare DIOS wegingsfactor 1 had. Die ongelijke behandeling mag niet,
omdat het om een waarderingssubsidie gaat. De rechtbank bepaalde dat wij voor fanfare St.
Lambertus wegingsfactor 1 moeten gebruiken, net als voor de fanfare DIOS.
Welk resultaat willen we bereiken?
Dit advies draagt bij aan een eerlijke en transparant subsidiebeleid.
Welke argumenten zijn er voor dit advies?
1.1

Bijgesloten raadsvoorstel werkt de doorwerking van de uitspraak van de rechtbank, in de

zaak fanfare Lith, in de diverse subsidieregelingen uit.
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Bijgevoegd raadsvoorstel is een voorstel om de weegfactoren lager dan 1 in een aantal gevallen te
wijzigen naar 1. En voor een aantal verenigingen dit niet te doen. De argumenten en financiële
consequenties zijn hierin ook uitgewerkt.
3.1.

Nadat de betrokken verenigingen zijn geïnformeerd kan het besluit openbaar worden.

Zodra het college heeft besloten over dit raadsvoorstel worden de betrokken verenigingen
geïnformeerd over het voorstel aan de raad. Daarna kan het voorstel openbaar worden.

Wat zijn kanttekeningen, tegenargumenten of risico’s
1.1 Bijgevoegd raadsvoorstel leidt tot een structurele verhoging van het subsidiebudget met
€ 13.323,00
Dit kan gedekt worden uit de stelpost subsidies.
Waar moeten we rekening mee houden?
a. Financiën
De structurele verhoging van het subsidiebudget met € 13.323,00 opvangen ten laste van de
stelpost subsidies.
b. Privacy
Nvt
c. Communicatie
Na het besluit door het college om dit raadsadvies aan de raad voor te leggen informeert de
wethouder de verenigingen waarvoor de weegfactor wijzigt over dit voorstel aan de raad. Na het
besluit door de raad informeren wij de verenigingen over het definitieve besluit.
d. Uitvoering
F&C voert de wijzigingen in de subsidieverstrekking door.
e. Overlegd met
F&C

Bijlagen
1.

Raadsvoorstel wijziging weegfactoren in subsidiebeleid

2.

Bijlage 1 bij raadsvoorstel “Verenigingen met weegfactoren lager dan 1”.

3.

Bijlage 2 bij raadsvoorstel “Verenigingen die niet volledig voldoen aan de in de regeling
omschreven activiteit”.
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Samenvatting
Wij gebruiken wegingsfactoren in verschillende subsidieregelingen. Deze wegingsfactoren zorgen
ervoor dat we duidelijke verschillen in omvang van activiteiten tot uitdrukking kunnen brengen. In
een aantal herindelingsgevallen zorgden wij met wegingsfactoren ervoor dat verenigingen dezelfde
subsidie bleven ontvangen als in hun voormalige gemeente. De rechtbank oordeelde in december
2018 dat het hanteren van wegingsfactoren in onze subsidieregelingen rechtsongelijkheid in zich
heeft, waar deze voortkomen uit een herindeling. Zij bepaalde dat voor de Fanfare St Lambertus de
wegingsfactor gewijzigd moest worden naar 1. Bijgevoegd raadsvoorstel werkt de doorwerking van
deze uitspraak in de diverse subsidieregelingen uit.
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