
GEMEENTE vvEERT

Stichting VAO
t.a.v. Irene Schoonderbeek
Leukerhof 73
6004 DE WEERT

Weert, I 2 APR. 201S

Onderwerp
Ons kenmerk

beschikking subsidieverlening 2018
DJ-482867

Geacht bestuur, beste lrene,

U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de Gemeente Weert. Hiermee vraagt u ons om
aanvullende subsidie voor de activiteit Thuisadministratie. In deze beschikking leest u ons
besluit.

Subsidie 2O18
Wij hebben besloten u over de periode van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2019
aanvullende subsidie te verlenen voor een totaalbedrag van €3.400,--.

De subsidie wordt hierbij tevens direct vastgesteld. Dit houdt in dat u geen nadere
verantwoording en verslaglegging over de activiteiten hoeft in te dienen.

Activiteiten
De subsidie wordt verleend voor het bieden van ondersteuning aan onze inwoners op het
gebied van thuisadministratie en activiteiten in het kader van het Aanvalsplan Armoede.
De afspraken over de thuisadministratie zijn vastgelegd in de beschikking van 25 januari
2018 met kenmerk DlL7/29952.
Ten aanzien van de activiteiten in het kader van het Aanvalsplan Armoede zal de
Coördinator Armoedebestrijding met u verder in gesprek gaan om de invulling hiervan te
concretiseren.

Uitbetaling
De subsidie ad € 3.400,-- wordt verstrekt door middel van halfjaarlijkse betalingen. De
eerste betaling vindt plaats in april 2018, de tweede in oktober 2018. De bedragen zullen
worden overgemaakt op uw bankrekening met nummer NL69R48O0315578904, ten name
van Stichting Vrijwillige Administratieve Ondersteuning Weert e.o.

Verplichtingen
Aan de subsidie wordt, naast de voor subsidieontvanger geldende verplichtingen uit de
'Algemene wet bestuursrecht', de verplichtingen verbonden zoals opgenomen in de
beschikking van 25 januari 2018 met kenmerk DlL7/29952.

Verder wordt aan de subsidieverlening de verplichting verbonden dat u naar vermogen
medewerking verleent aan het tot stand komen van concrete ondersteunende activiteiten
in het kader van het Aanvalsplan Armoede.

Indien u zich niet aan de gestelde verplichtingen houdt, kan dit ertoe leiden dat de
subsidie (al dan niet gedeeltelijk) wordt teruggevorderd.
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Evaluatie
In het le kwartaal 2Ot9zal de samenwerking en uitvoering van de activiteiten worden
geëvalueerd.

Op basis van de evaluatie zal worden besloten hoe de samenwerking vanaf april 2019
wordt voortgezet en onder welke voorwaarden. Indien van toepassing kunt u na de
evaluatie opnieuw subsidie aanvragen.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij 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 kopre 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? Neem dan gerust contact op met Ingrid Willems. Zij is bereikbaar op
telefoonnummer (0495) 575 842 en per e-mail via i.willems@weert.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. nkman
gemeentesecretaris
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