
õ
PtoIL

BI¡r> GEMEENTE vtlEERT

Onderwerp

Subsidie 2019 Stichting Halt.

Voorstel

Voor het jaar 2019 aan Stichting Halt een subsidie te verlenen van maximaal€ 30.090,-,
conform bijgevoegde concept beschikkin g.

Inleiding

Stichting Halt verricht voor de gemeente Weert een aantal taken die invulling geven aan
het gemeentelijk veiligheidsbeleid. Hiervoor heeft de stichting een aanvraag tot verlening
van een subsidie voor het jaar 2OL9 ingediend.

Beoogd effect/doel

Voor het jaar 2019 subsidie aan Stichting Halt te verstrekken voor uitvoering van
activiteiten binnen het gemeentelijk veiligheidsbeleid.

Argumenten

De ingediende aanvraag voldoet aan de indieningsvereisten uit de Subsidieregeling
Professionele Instell ingen Wee¡t 20 17.
De Stichting Halt heeft tijdig de subsidieaanvraag ingediend. Tevens zijn de volgende
stukken bij de aanvraag ingediend:
1. Een werkprogramma dat past binnen de beleidskaders die de raad heeft vastgesteld;
2. Een sluitende begroting.
Hiermee wordt voldaan aan artikel 6 van de'subsidieregeling Professionele Instellingen
weeft 2oL7'. De wettelijke grondslag voor de subsidie is gebaseerd op deze
su bsid ieregeling.
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De door de Stichting Hatt in 2019 uit te voeren activiteiten vloeien voo¡t uit het
va stgestel d e gem eentel ij k vei I i g h eidsbel ei d.

De gemeenteraad heeft op 22 december 2OL4 het integrale veiligheidsbeleidsplan Weert,

Nederweert en Leudal vastgesteld. De door Stichting Halt in het jaar 2019 uit te voeren

activiteiten zijn opgenomen in het werkplan 2019 en betreffen:
. Geven van voorlichting Basisonderwijs en Vooftgezet Onderwijs

(onderwerp naar keuze school);
. Uitvoering project terugdringen middelengebruik;
. Uitvoering project maatwerk;
. Uitvoering project preventieve gedragsinterventie;
. Uitvoering maatwerk.
Deze activiteiten passen binnen het door de raad vastgesteld veiligheidsbeleidsplan.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Het maximale subsidiebedrag van € 30.090,- komt ten laste van het budget "Aanpak

criminaliteit" ( 1400000 / 6245AAC).

Uitvoering/evaluatie

De verleende subsidie over het jaar 2019 wordt in 2020 vastgesteld op basis van de

daadwerkelijke inzet. De Stichting Halt dient hiertoe vóór 1 mei 2020 een aanvraag tot
vaststelling van de subsidie 2019 in, vergezeld van een inhoudelijk en financieel
jaarverslag. In 2019 vindt met regelmaat afstemming plaats over de uitvoering van

activiteiten.

Commu nicatie/ particiPatie

De Stichting Halt middels bijgevoegde conceptbeschikking op de hoogte brengen van uw

beslu it.

Overleg gevoerd met

Intern:

Gerard Lenders, coördinator integrale veiligheid
Patricia Vos, financieel adviseur

Extern:

Stichting Halt

Bijlagen:

1. Aanvraag subsidieverlening voor het jaar 2OL9 ingediend door Stichting Halt

2. Concept beschikking subsidieverlening 2019
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