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Onderwerp

Ons kenmerk
Vaststelling subsidie 2017
DJ-585501

Geachte Raad van Toezicht,

Op 30 april 2018 heeft u ons een brief gestuurd. Hierin vraagt u ons om de
exploitatiesubsidie over het jaar 2OL7 vast te stellen. Hieronder leest u ons besluit, met
daarin tevens meegenomen de vaststelling van de subsidie voor het gebruik van het
zwembad door zwemverenigingen en de onderhoudssubsidie over het jaar 2017.

Exploitatiesubsidie 2O17
Vastqestelde subsidie
wij stellen de exploitatiesubsidie over het jaar 20t7 conform verlening vast op
€ 388.244,-. Dit doen wij op basis van de door u ingediende aanvraag.

Over 2OL7 bent u uitgekomen op een negatief exploitatie resultaat (inclusief subsidie)
van € 1.315,-. Op de exploitatie van het zwembad werd een positief resultaat behaald
van € 7.180,- en op de exploitatie van de waterskibaan een negatief resultaat van
€ 8.495,-.
Op basis van de afspraken gemaakt in de uitvoeringsovereenkomst 2017 heeft u 8Oo/o
van het overschot (€ 7.180,-), zijnde c5.744,-, toegevoegd aan de Algemene reserve
van uw stichting. Het restant van het overschot (€ 1.436,-) is toegevoegd aan de
Bestemmingsreserve "Verhoging attractiewaarde". Het tekort op de exploitatie van de
waterskibaan heeft u volledig ten laste van de Algemene reserve gebracht.

Géén na beta ling/teruovorderinq
De vaststelling exploitatiesubsidie komt overeen met het uitbetaalde voorschot.
Er vindt derhalve geen nabetaling of terugvordering plaats.

Subsidie voor gebruik zwembad door zwemverenigingen 2017
Vastqestelde subsidie
Wij stellen de subsidie voor het gebruik van het zwembad door zwemverenigingen over
het jaar 2017 vast op € L56.422,98. Dit doen wij op basis van de door u ingediende
kwaftaalfactu ren.
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Géén beta I ing/terugbetal ing
De subsidievaststelling komt overeen met het uitbetaalde voorschot.
Er vindt derhalve geen nabetaling of terugvordering plaats.

Onderhoudssubsidie 2O17
Vastgestelde subsidie
Wij stellen de onderhoudssubsidie over het jaar 2OL7 conform verlening vast op
€ 175.038,-, exclusief de subsidie voor inventaris ad € 10.000,- die opgenomen is in de
exploitatiesubsidie 2017. Dit doen wij op basis van de door uw stichting opgestelde
meerjarenramingen voor onderhoud en vervanging.

Géén beta ling/terug beta I ing
De subsidicvaststelling komt overeen met het uitbetaalde voorschot.
Er vindt derhalve geen nabetaling of terugvordering plaats.

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

Zorgtu ervoordat 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.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Barry Hofland van de afdeling
Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 0495-57543L
en per e-mail op B.Hofland@weert.nl,

Met vriendelijke g roet,
burgemeester en wethouders,
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