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Onderwerp
Subsidieverlening 2016 Stichting Punt Welzijn

Voorstel
Besluiten om, vooruitlopend op besluitvorming in college over de subsidieverlening 2016,
voor de maanden januari t/m maart 2016 aan Stichting Punt Welzijn een voorschot op de
subsidie 2016 te geven.

Inleiding
Jaarlijks ontvangt Stichting Punt Welzijn een subsidie. Voor 2016 heeft zij een
subsidieaanvraag ingediend. Het is niet gelukt om de subsidieverlening 2016 door het
college voor 1 januari 2016 te laten vaststellen. De reden hiervan is onder andere dat
de focus in 2015 lag op het maken van afspraken in het kadervan Kiezen met Visie.
Bovendien is de uitvoeringsovereenkomst met Punt Welzijn per 37-72-2015 geëindigd en
dient een nieuwe overeenkomst te worden gesloten. Die moet in lijn zíjn met de afspraken
uit Kiezen met Visie. Op dit moment wordt deze uitvoeringsovereenkomst samen met Punt
Welzijn voorbereid. Het is de bedoeling deze overeenkomst gelijktijdig met de
subsidieverlening 2016 aan u voor te leggen. Naar verwachting komt dit voorstel in de
loop van februari/maart gereed. De subsidie wordt gelijkmatig over de maanden januari
t/m december verdeeld.

Beoogd effect/doel
Door het verstrekken van het voorschot blijft er een gezonde balans tussen inkomsten en
uitgaven bij Stichting Punt Welzijn en kunnen zij de werkzaamheden die wij met hun
hebben afgesproken, maar nog niet hebben geformaliseerd, uitvoeren.
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De subsidie wordt jaarlijks beschikbaar gesteld na een collegebesluit.
Als gewacht wordt op dit besluit, wordt pas na de collegebehandeling in maart 2016
gestart met het betalen van subsidie. Gezien de betalingsverplichtingen, in de periode
januari t/m maart, van Stichting Punt Welzijn is het wenselijk om vooruitlopend op het
collegebesluit voor deze maanden een voorschot te betalen.

Kanttekeningen
Het verlenen van de subsidie aan Stichting Punt Welzijn is vastgelegd in de
"Subsidieverordening professionele instellingen 2015" en hiermee formeel een
bevoegdheid van het college. Aangezien dit besluit uiterlijk pas in maart 2016 genomen
kan worden, is het nodig dat uw college een besluit neemt over het verlenen van een
voorschot voor de maanden januari, februari en maart 2016.

Financiële, personele en juridische gevolgen
In de begroting 2016 is een subsidie van € 1.865.001,99 opgenomen voor Stichting Punt
Welzijn. Deze subsidie kan volgens de gebruikelijke verdeelsleutel worden verdeeld over
de maanden januari tot en met december. Dit leidt tot een voorschot van € 155.416,83
voor de maanden januari, februari en maart (3 maanden x € 155.416,83 = € 466.250,49)
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opschorting beslistermijn subsidie 2016 en bevoorschotting

Geacht bestuur,

In deze brief informeren wij u over de subsidieaanvraag 2016 die u heeft ingediend bij de
Gemeente Weert. Wij willen u hierbij informeren over het verloop van dit traject.
Opschortin g besl istermijn
De uiterste termijn van onze beslissing op uw aanvraag wijkt voor het jaar 2016 éénmalig
af van de termijn die is vastgelegd in artikel 6, l¡d 1 van de "Subsidieverordening
professionele instellingen 20L5". Artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht geeft
ons de mogelijkheid om de beslistermijn op te schorten.
Door uiteenlopende omstandigheden heeft het behandelen van uw subsidieaanvraag
nogmaals vertraging opgelopen en zijn wij genoodzaakt om deze termijn op te schorten.

Besluit op uw aanvraag
Om te komen tot een besluit op uw aanvraag wordt deze beoordeeld.
Deze beoordeling vindt plaats op basis van de gestelde eisen en verplichtingen in de
'Su bsid ieverorden i n g professionele instel i ngen 20 1 5'.
In eerdere communicatie richting uw organisatie hebben wij aangegeven dat wij uiterlijk 1
februari 2016 beslissen op uw aanvraag. Helaas gaat het ons niet lukken om deze termijn
te halen en zijn wij genoodzaakt deze termijn nogmaals te verlengen tot uiterlijk 1 april
I

2OL6, en zoveel eerder als mogelijk.

Bevoorschotting
Vooruitlopend op deze subsidieverlening zullen wij u alvast gaan bevoorschotten.
In de begroting 2016 is een subsidie van € 1.865.001,99 opgenomen voor uw stichting.
Voor de maanden januari, februari en maart leidt dit tot een voorschot van € 155.416,83
per maand (in totaal 3 maanden x € 155.416,83 = € 466.250,49).

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Twan Joosten. Hij is bereikbaar
op telefoonnummer (0495) 575 488 en per e-mail op T.Joosten@weert.nl.
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