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Onderwerp
Ons kenmerk

: beschikking subsidie digi-bètatrainingen en impuls Walk en Talk
: 626120

Geacht bestuur,

De gemeente Weeft heeft sinds 2015 een belangrijke taak bij de ondersteuning van
kwetsbare inwoners die niet ¡n staat zijn om op eigen kracht aan het dagelijks leven deel
te nemen. Deze taak voert de gemeente samen u¡t met tal van paftners die actief zijn op
het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en (arbeids)participatie.
De gemeenteraad heeft budget beschikbaar gesteld voor doorbraakprojecten in het
sociale domein, die leiden tot minder afhankelijkheid van jeugdhulp of uitkeringen.

Bibliocenter zet naast haar bestaande activiteiten in op vernieuwing en gaat proactief in
op vragen en signalen vanuit de bevolkinS.WU waarderen uw inzet en het idee om op
een laagdrempelige manier via bètaprogrammering mensen de kans te bieden kennis te
maken of hun kennis op peilte brengen over (nieuwe) technieken.
Ook waarderen wij uw inzet om werkzoekenden te helpen in hun zoektocht naar werk.

Beide projecten dragen bij aan transformatie en/of innovatie van hulp en ondersteuning
gezien vanuit de leefwereld van de inwoners van Weert.

In onze vergadering van 4 december 2018 hebben wij besloten uit het budget
doorbraakprojecten extra subsidie te verlenen voor het in gang zetten van deze extra,
vern ieuwende activiteiten.
Voor het opstarten van Bètaprogrammering in Bibliocenter wordt een subsidie verleend
van € 13.250,- en als impuls voor het project Walk en Talk een subsidie van € 5.000,-

Deze subsidies zijn aanvullend aan de eerder verleende totaalsubsidie voor uitvoering van
de activiteiten conform de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen en worden
verleend op basis van de algemene subsidieverordening Weert.
De bedragen worden in december 2018 overgemaakt op uw bankrekeningnummer
NL13 RABO 0123441730.

Voor 1 oktober 2019 dient u verslag uit te brengen van de met deze extra subsidie van
€ 18.250,- uitgevoerde activiteiten.

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

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
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Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief / uiterlijk voor <concrete datum>. 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 bezwaarschrifttegen 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.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
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