
GEMEENTE vyEERT

Bureau Jeugdzorg Limburg
Dhr. Plitscher
Postbus 34
6040 AA ROERMOND

Weert, ó september 2018

Onderwerp : Vaststelling subsidie 2017

Geachte heer Plitscher,

Op t4 mei 2018 heeft u ons de verantwoording over 2OI7 van uw organisatie voor de
onderdelen preventieve jeugdbescherming, spoedeisende hulp/ crisisdienst jeugd en
ondersteuning beschermingsplein toegestuurd. Wij hebben een besluit genomen over de
subsidievaststelling. Via deze brief informeren wij u hierover.

Subsidieverlening
Op 16 september 2016 heeft u een aanvraag ingediend voor subsidie voor uitvoering van
genoemde activiteiten in 20t7. Bij beschikking van 20 december 2OL6 hebben wij u een
subsidie verleend van € 69.437,- voor het uitvoeren van activiteiten in het kader van de
spoedeisende hulp, ondersteuning beschermingsplein en preventieve jeugdbescherming.
Naaraanleiding van uw verzoekvan 30 januari 2017 hebben we u bij brief van 14 maart
2017 een aanvullend subsidie verleend van € 3.783,- voor ondersteuning van het
bescherm ingsplein. Samengevat :

xDrang i.s.m. CJG is voor 50o/o bevoorschot

Uw verantwoording hebben wij getoetst aan de het beleidsplan Jeugdhulp Midden-Limburg
Oost en Midden-Limburg West en de Nadere regels subsidiering jeugdhulp gemeente
Weert 2015 en constateren dat de activiteiten waarvoor aan u subsidie is verleend, zijn
uitgevoerd.

Subsidievaststelling
Gezien het vorenstaande stellen wij de subsidie over 2Ol7 vast op een bedrag van
€.46.220,-.
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Gemeente Weert
Sooedeisende hulo/ crisisdienst ieuod € 39.660,-
Bescherm inosolein c2.777,-+€3.783,-
Drang i.s.m. CJG € 27.000,-x
Totaal € 73.220

Gemeente Subsidieverlening Subsidievaststelling Uitbetaalde
voorschotten

Terugbetalen
door BJZ

Weert € 73.220,- c 46.220,- € 59.720.- € 13.500.-



Wij hebben u een voorschot overgemaakt van € 59.720. U dient na deze vaststelling een
bedrag van € 13.500,- aan ons terug te betalen. Wij vragen u dit bedrag binnen 30 dagen,
na dagtekening van deze brief, over te maken op rekeningnummer
NLl38NGH0285009303 t.n.v. gemeente Weert onder vermelding van terugbetaling
subsidie jeugdhulp 2OL7 Bureau Jeugdzorg.

Tot slot
Met vragen kunt u contact opnemen met S. Brouwers via s.brouwers@weert.nl of 0495-
s75500.

Niet eens met het besluit?
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aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift uiterlijk 22 oktober 2018 indient. 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

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G nkman
secretaris e r

mans


