Eigenstandige motie ‘Verlenen subsidie aan Stichting Heerl’k’

De gemeenteraad van Roosendaal, in vergadering bijeen op … 2019,
Constaterende dat:
• In de raad van 22 november 2018 het raadsvoorstel ‘Verlenen subsidie maatschappelijke
initiatieven 2019’ is vastgesteld door de gemeenteraad;
• De subsidie maatschappelijke initiatieven een subsidievorm is met als doel maatschappelijke
initiatieven vanuit de samenleving te stimuleren en te belonen;
• Initiatieven moeten voldoen aan vastgestelde criteria en randvoorwaarden om in aanmerking te
komen voor deze subsidie en dat zij hiervoor zelf een onderbouwde subsidieaanvraag moeten
indienen bij de gemeente Roosendaal;
• De subsidieaanvraag voor het initiatief van Stichting Heerl’k - het organiseren van een lokaal
kerstfeest met grote kerstmarkt - om diverse redenen te laat is binnengekomen bij de gemeente
Roosendaal en de Stichting Heerl’k om deze reden geen subsidie voor 2019 heeft ontvangen;
• De subsidieaanvraag van Stichting Heerl’k’ in eerdere jaren steeds gehonoreerd is en daaruit
geconcludeerd kan worden dat het initiatief voldoet aan de vastgestelde criteria en
randvoorwaarden voor subsidieaanvragen maatschappelijke initiatieven;
• De Stichting Heerl’k bezwaar heeft ingediend tegen de afwijzing en dat dit bezwaar is afgewezen
door de bezwarencommissie;
• Er verder geen andere subsidieverzoeken te laat waren ingediend of anderszins andere bezwaren
zijn gemaakt door andere subsidieaanvragers in dit kader.
Van mening zijnde dat:
• Het initiatief van de lokale kerstmarkt van zeer grote meerwaarde is voor het dorp Heerle,
het is een activiteit voor en door de inwoners en organisaties/verenigingen van Heerle;
• De kosten van de kerstmarkt deels door Stichting Heerl’k worden gefinancierd vanuit
huuropbrengsten, echter de kerstmarkt niet of slechts zeer beperkt door kan gaan zonder de
gemeentelijke subsidie ter hoogte van 3.000 euro;
• Er nog voldoende budget is voor Maatschappelijke Initiatieven 2019
Verzoekt het college om:
1. Aan Stichting Heerl’k een subsidie van 3.000 euro te verlenen ten gunste van de lokale
kerstmarkt 2019 en dit bedrag te dekken vanuit het subsidiebudget maatschappelijke
initiatieven;
En gaat over tot de orde van de vergadering,
Roosendaalse Lijst, Eric de Regt
VVD, Jeroen van den Beemt
Burger Belangen Roosendaal, Selda Bozkurt

