
GEMEENTE vVEERT

Stichting Halt
Postbus 4019
3502 HA UTRECHT

weert, l30EC'20.18

Onderwerp
Uw kenmerk
Ons kenmerk

Subsidieverlening 2019
20180328WE
485L77

Beste meneer, mevrouw,

U heeft op 28 maart 2018 een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente Weert. De
aanvraag heeft u op 15 november 2018 aangevuld met een werkplan en een begroting.
U vraagt ons om een jaarlijkse subsidie voor het jaar 2019. In deze beschikking leest u
ons besluit.

Subsidie
Wij verlenen u voor het jaar 2019 subsidie voor een bedrag van maximaal € 30.090,00
op grond van de "Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2017".

Activiteiten
De subsidie wordt verleend voor de volgende in 2019 uit te voeren activiteiten

. Geven voorlichting Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs
(onderwerp naar keuze school);

. Uitvoering projectterugdringen middelengebruik;

. Uitvoering project maatwerk;

. Uitvoering project preventieve gedragsinterventie;

. Uitvoering maatwerk.

U heeft deze activiteiten toegelicht in uw brief van 15 november 2018.

Betaling
De subsidie wordt als voorschot verstrekt in twee gelijke termijnen (januari en juli 2019)
Deze termijnbedragen à € 15.045,- maken wij over op uw bankrekeningnummer
N186A8NAo230749402.

Verplichtingen
Aan de subsidie wordt, naast de geldende verplichtingen uit de "Algemene wet
bestuursrecht" en de "Subsidieregeling Professionele Instellingen Weeft 2017" de
volgende verplichtingen opgelegd :

- u verricht de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend;
- u informeert het college zo spoedig mogelijk schriftelijk:

o over besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de
activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend, dan wel opheffing van de
organisatie;

Wilhelminasingel 101
Correspondent¡e: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



o over relevante wijzigingen in de financiële en/of organisatorische verhouding
met derden;

o wanneer er wijziging van de statuten plaatsvindt voor zover het betreft de
vorm van de rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel van
de rechtspersoon.

U doet onmiddellijk schriftelijk melding aan het college zodra aannemelijk is dat
o de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend niet of niet geheel zullen

worden verricht;
o er niet of niet geheel zal worden voldaan aan de verplichtingen, welke

verbonden zijn aan de beschikking tot subsidieverlening.

Verantwoording
De vaststelling van de subsidie vindt achteraf plaats.
U levert hiertoe vóór 1 mei 2020 de aanvraag voor de vaststelling 2019 in. De aanvraag
tot vaststelling dient vergezeld te gaan van een inhoudelijk jaarverslag en een financieel
jaarverslag.
Het college kan bepalen dat u ook andere, dan de hierboven bedoelde gegevens die voor
de vaststelling van belang zijn, moet overleggen.

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
6000 AZ WEERT

Zorglu 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 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
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Gerard Lenders.
Hij is bereikbaar op telefoonnummer 0495-575433 en per e-mail op g.lenders@weert,nl

Wij wensen u veel succes met uw activiteiten.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

n
ris


