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Beste meneer Veenendaal,

Op 19 januari en 5 juni 2018 hebben wij van u een subsidieaanvraag ontvangen. U geeft
aan dat er in het jaar 20L7,202 Weertenaren gebruik hebben gemaakt van de
Kledingbank Limburg in Maasbracht. Naar uw mening vervult de Kledingbank Limburg
een belangrijke rol in de voorziening van kleding voor mensen met een laag inkomen. Dit
is ook de reden van uw aanvraag. U geeft aan dat er naar verwachting circa 150
Weertenaren gebruik gaan maken van de Kledingbank in 2018.
De huidige manier van werken
De gemeente Weert werkt, zoals bekend, samen met de Sponsorwinkel Weert. Mensen
die behoefte hebben aan kleding worden hiernaar doorverwezen. Daarnaast organiseert
de gemeente Weert samen met lokale winkeliers de Kledingdagen in het voor- en najaar
voor kinderen van 0-18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen.
Zoals door u ook aangegeven in uw aanvraag worden er (door verschillende instanties in
Weert) momenteel ook nog mensen doorverwezen naar de Kledingbank Limburg.

Incidentele subsidiel
Gelet op het feit dat er Weertenaren gebruik maken van de Kledingbank Limburg hebben
wij besloten om u een subsidie van € 4.000,00 voor 2018 te verstrekken.
Dit is het tweede jaar dat u van ons een incidentele subsidie ontvangt. Wij willen u erop

wijzen dat deze subsidie niet langer dan drie achtereenvolgende jaren kan worden

verstrekt.

Vervolg
Zoals bij u bekend zullen wij verder inzetten op afname van het gebruik Kledingbank en
meer mensen wijzen op onze lokale voorzieningen. In de eerste helft van 2019 nemen
wij hierover contact met u op.

1 verstrekken op grond van artikel 4.2 van
de Algemene Wet bestuursrecht (Awb) en hoofdstuk 2 van
de Algemene subsidieverordening Weert 2017.

Wilhelminasingel 101
Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 140495 of (0a95)575000-Telefax: (0495)541 554-E-mail:gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl

Betaling
De subsidie zal zo spoedig mogelijk worden overgemaakt op rekeningnummer IBAN

NL68R48O0115899766 t.n.v. Kledingbank Limburg ovv subsidie gemeente Weert 2018

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dlt beslult, kunt u met een brlef een bezwaarschrift sturerr
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950

6000 AZ WEERT
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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

Wij vertrouwen erop dat u met deze incidentele subsidie in staat bent om kleding te
blijven verstrekken aan mensen uit Weert met een (zeer) laag inkomen.
De ASV Weert 2017 kunt u vinden op de website van de gemeente Weert via
www.weert.nl/verordeningen. U vindt de regeling onder de letter A.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Maartje Lambers. Zij is
bereikbaar op telefoonnummer 0495 - 575887 en per e-mail op m.lambers@weert.nl
Wij wensen u veel succes met uw activiteit.
Met vriendelijke groet,

Burge

r en wethouders van Weert,

Secretaris

G. Brinkman
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