
GEMEENTE I/vEERT

Aan geadresseerde

Weert, 3 februari 2016

Onderwerp : vervolgbijeenkomstenherzieningsubsidiestelsel

Geachte heer, mevrouw,

Begin oktober 2015 hebben wij informatiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze
bijeenkomsten hebben wij de aanwezigen geïnformeerd over de komende bezuiniging op
de subsidies aan vrijwilligersorganisaties en de tariefsverhoging voor het gebruik van de
gemeentelijke sportaccommodaties. In deze brief informeren wij u over de stand van
zaken. Ook willen wij u graag uitnodigen om deel te nemen aan één van de geplande
vervol g bijeenkomsten.

Stand van zaken
Tijdens de bijeenkomsten in oktober 2015 hebben wij u geïnformeerd over de
bezuinigingsopdracht en het traject dat hiervoor wordt gevolgd.
Als eerste stap in het traject heeft de gemeenteraad op 25 november 2015 de
uitgangspuntennotitie vastgesteld. Hierin staat onder meer welke maatschappelijke
effecten we met subsidies willen bereiken.

Op basis van deze uitgangspunten heeft de projectgroep een voorzet gemaakt hoe de
subsidiegelden verdeeld zouden kunnen worden. Voordat wij dit plan ter besluitvorming
aan de gemeenteraad voorleggen, willen wij graag uw mening hierover horen. Daarom
organiseren wij in maart twee bijeenkomsten.

Bijeenkomsten
De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 1 maart en maandag 7 maart 2O16 van
19.30 tot 21.3O uur in het Stadhuis.

Gezien de vorm waarin we deze bijeenkomst willen organiseren, nodigen wij maximaal 2
personen per organisatie uit.

Aanmelden
Als u een bijeenkomst wilt bijwonen, kunt u zich hiervoor aanmelden. U kunt dit doen door
een e-mail te sturen naar: subsidies2Ol7@weert.nl. Vermeld in de e-mail uw naam, welke
organisatie u vertegenwoordigt en op welke datum u komt.
De uiterlijke aanmelddatum is woensdag 24 februari 2016.
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Meer informatie?
Kijk voor meer informatie en de gepubliceerde notities op: www.weert.nllsubsidiestelsel

Tot slot
Heeft u nog inhoudelijke vragen? Neemt u dan gerust contact met mij op. U kunt mij
bereiken op telefoonnummer (0495) 57 50 00.
U kunt ook een e-mail sturen naar subsidies2O17@weert.nl. Vermeld in deze e-mail uw

naam en telefoonnummer en eventueel uw vraag. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk
telefonisch of per e-mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,
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Marianne van de Ven
Senior beleidsadviseur OCSW


