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Beslisnota voor het College van B&W
Onderwerp: Besluit op subsidieaanvraag St. Damianus gilde
Voorgesteld besluit
het College van B&W besluit:
1. De subsidieaanvraag van St. Damianus gilde Niftrik voor de aanschaf van een
kogelvanger en schietaffuit af te wijzen conform bijgevoegde subsidiebeschikking;
Aanleiding
Op 23 juli 2021 ontvingen wij een subsidieaanvraag van St. Damianus gilde Niftrik voor
de aanschaf van een kogelvanger en schietaffuit voor het koningsschieten op 4 oktober
2021. De kogelvanger is aangekocht vanwege veiligheidsredenen voor de omliggende
woningen. Projectielen worden door de kogelvanger opgevangen waardoor dit niet in het
gebied van de woningen terecht komt. Het affuit is aangekocht om het geweer op te
kunnen leggen. Er wordt een subsidiebedrag van € 1.000,00 gevraagd.
De subsidieaanvraag is gedaan na aankoop van de kogelvanger en affuit. Er wordt geen
subsidie verstrekt als een activiteit al heeft plaatsgevonden. Het weigeren van een
subsidieaanvraag is niet gemandateerd.
Eerdere besluiten
Datum

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo
mogelijk het zaaknummer/documentnummer)

n.v.t.
Gewenst resultaat
De Algemene Subsidieverordening Wijchen 2018 (ASV Wijchen 2018) volgen en daarmee
de subsidieaanvraag afwijzen.
Argumenten
1.1
Volgens de ASV Wijchen 2018 artikel 9 lid 3a kan er geen subsidie worden
verstrekt als de activiteit al heeft plaatsgevonden
Op 23 juli ontvingen wij de subsidieaanvraag voor een bijdrage in de kosten van de
aankoop van een kogelvanger en affuit. Bij de aanvraag zijn facturen gevoegd van de
aanschaf van deze materialen. Volgens artikel 9 lid 3a van de ASV Wijchen 2018 kan er
geen subsidie worden verstrekt als de activiteit al heeft plaatsgevonden. Het beleid is dat
er geen subsidie wordt verstrekt wanneer een activiteit al heeft plaatsgevonden. Hierdoor
moet de subsidieaanvraag worden afgewezen.
Tegenargumenten en risico’s
1.1
De jaarlijkse Gildefeesten zijn in 2021 niet doorgegaan
Vanwege de coronamaatregelen heeft het organisatie van de jaarlijkse Gildefeesten doen
besluiten om de Gildefeesten af te gelasten. De Gildefeesten zouden plaatsvinden van 2
oktober 2021 t/m 5 oktober 2021. Het College kan een beroep doen op de
hardheidsclausule als zij een ander besluit neemt.
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Financiële gevolgen
Er zijn geen financiële gevolgen.
Communicatie
St. Damianus gilde Niftrik ontvangt een beschikking over de afwijzing van de
subsidieaanvraag.
Inwonersparticipatie
n.v.t.
Uitvoering of Vervolgstappen
St. Damianus gilde Niftrik ontvangt een beschikking over de afwijzing van de
subsidieaanvraag. De stichting heeft een mogelijkheid tot het maken van bezwaar tegen
dit besluit.
Geheimhouding:
Niet van toepassing.

Nee
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