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Geachte mevrouw Botden,

In onze brief van 21 december2OtT is aan u subsidie voor het jaar 2018 verleend.
Hierbij is de subsidie voor het gebruik van het zwembad door zwemverenigingen niet
meegenomen. Daarnaast is de subsidie voor bouwkundig huurdersonderhoud, zoals
oorspronkelijk gepland in 2015, nog niet aan u verleend. In deze beschikking leest u ons
besluit over deze subsidies.

Subsidie
Bo uwku n d i g h u u rderso n derh ou d
Wij stellen de subsidie voor bouwkundig huurdersonderhoud voor de opwaardering van
de entree van het zwembad, zoals opgenomen in de meerjarenonderhoudsplanning,
direct vast op € 67.000,-.

S u bsi d i e veren i g i n g sgeb ru i k
Wij verlenen u voor het jaar 2018 subsidie voor het gebruik van het zwembad door
zwemverenigingen voor een bedrag van maximaal € 160.800,-. Dit bedrag is gebaseerd
op het overzicht opgenomen in de bijlage. Hierin komt tot uitdrukking de verwachte uren
die de verenigingen gebruiken en de maximale uren waarop de gemeentelijke subsidie
van toepassing is, afgezet tegen het verschil tussen het maatschappelijk en
kostendekkend tarief over het jaar 2018.

Als op basis van de door u in te dienen overzichten van het verenigingsgebruik van de
eerste drie kwartalen blijkt dat het maximale subsidiebedrag van € 160.800,- niet
toereikend is, dan wordt aan u een aanvullende subsidie verleend.

Betaling/Verrekening
Bou wku n d i g h u u rderso n derhoud
De subsidie voor het bouwkundig huurdersonderhoud verbouwing entree zwembad wordt
verstrekt in de maand april van 2018.
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S u bsi d ie veren i g i n g sgeb ru i k
Wij verzoeken u per kwartaal een overzicht te sturen van de door de verenigingen
gehuurde uren. Op basis hiervan ontvangt u clk kwartaal ccn voorschot.

Wij maken de bedragen over op uw bankrekeningnummer NL 55 RABO 0158541588

Verplichtingen
Aan de subsidies worden, naast de geldende verplichtingen uit de'Algemene wet
bestuursrecht'en de'subsidieregeling Professionele Instellingen Weeft 2Ol7' de
volgende verplichtingen opgelegd :

- u verricht de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend;
- u informeert het college zo spoedig mogelijk schriftelijk:

o over beslL¡iten of procerlures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteiten
waarvoor subsidie is verleend, dan wel opheffing van de organisatie;

o over relevante wiiziqinqen in de financiële en/of organisatorische verhouding met
derden;

o wanneer er wijziging van de statuten plaatsvindt voor zover het betreft de vorm
van de rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel van de
rechtspersoon.

- U doet onmiddellijk schriftelijk melding aan het college zodra aannemelijk is dat:
o de activiteiten waãrvoor de subsidie is verleend rriet of rriet gelreel zullen worden

verricht;
o er niet of niet geheel zal worden voldaan aan de verplichtingen, welke verbonden

zijn aan de beschikking tot subsidieverlening.

Verantwoording
S u bsid i e veren i g i ng sg eb ru i k
De subsidie voor het gebruik van het zwembad wordt achteraf vastgesteld. Deze
vaststelling vindt plaats op basis van de door u ingediende kwartaaloverzichten. U hoeft
hiervoor geen apate aanvraag in te dienen.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders .

Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:
- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur een

kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal
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Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Peter Verheijen, bereikbaar op
telefoonnummer 0495-575466 en per e-mail p.verheijen@weert.nl of Barry Hofland
bereikbaar op telefoonnummer 0495-575431 en per e-mail op B.Hofland@weert.nl.

Wij wensen u veel succes met uw activiteiten.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

an
secreta ris

mans
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