
Van:coronavragen (coronavragen@fondspodiumkunsten.nl)
Verstuurd:Thu, 22 Oct 2020 21:30:50 +0200
Aan:
Onderwerp:Betr.: Contact over deadline toezegging gemeente Weert - regeling COVID-19

Geachte , 

Het is geen probleem  als we de goedkeuring direct na 16 december ontvangen. 
Ik zal deze mailwisseling opslaan in het digitale dossier van Muziekcentrum de Bosuil. 
 

Met vriendelijke groet,

  

>>> " @weert.nl> 22-10-20 14:47 >>> 
Beste heer/mevrouw, 
 
Graag wil ik een vraag aan u voorleggen over de beschikking die Muziekcentrum de Bosuil uit Weert heeft ontvangen in het 
kader van de regeling COVID-19. 
Het betreft dossier 1682287063 en de brief heeft als kenmerk 168287063/HON/24-07-2020. 
 
In deze brief staat benoemd dat u verwacht dat de bevestiging medefinanciering door provincie en/of gemeente uiterlijk 15 
december 2020 geüpload dient te worden. 
Zoals al in de intentieverklaring opgenomen is de gemeente Weert voornemens om het volledige bedrag van € 60.000,- 
beschikbaar stellen. 
Het beschikbaar stellen van dat bedrag is een raadsbevoegdheid. Momenteel is het voorstel in behandeling en de definitieve 
besluitvorming vindt op 16 december 2020 plaats. 
Direct daarna ontvangt Muziekcentrum De Bosuil een bevestigingsbrief van de gemeente Weert. Helaas kunnen zij daardoor niet 
aan de uiterlijke termijn, zoals die door u is gesteld, voldoen. 
 
Is het mogelijk om samen te bekijken of dit anders opgelost kan worden? Ik denk daarbij aan uitstel van indienen of wellicht is 
een toezegging van het college van B&W ook voldoende. 
Graag zou ik hierover met u telefonisch contact willen hebben. Ik ben bereikbaar van maandag t/m donderdag op onderstaand 
nummer. 
 
Alvast bedankt voor het meedenken en de reactie, 
 
Met vriendelijke groet,
 

Beleidsadviseur Cultuur 
 
Gemeente Weert
Postadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: 
E-mail: 
 



 

Disclaimer 
De informatie in dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. Gebruik door anderen is verboden. Als dit bericht niet 
voor u bestemd is, wordt u verzocht dit aan de afzender te melden. De gemeente Weert kan niet garanderen dat dit bericht juist, 
tijdig, volledig en virusvrij wordt overgebracht en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Externe e-mail wordt door de 
gemeente Weert niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen. 




