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Stichting Cultureel Lint Weert
Het bestuur
Postbus 282
6000 AG WEERT

Weert, 16 augustus 2018

Onderwerp
Ons kenmerk

beschikking subsidieverlen ing 20 18
DJ-496795

Geacht bestuur,

U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente Weert. Hiermee vraagt u ons om
een subsidie voor het jaar 2018. In deze beschikking leest u het op 14 augustus 2018 door
ons genomen besluit.

Subsidie
Wij verlenen u voor het jaar 2018 subsidie voor een bedrag van maximaal € 25.000,00.
Dit bedrag is vastgelegd in de gemeentebegroting 2018.

Betaling/Verrekening
De subsidie wordt in zijn geheel als voorschot verstrekt. Dit maken wij over op uw bank-
rekeningnummer NL09 RABO 0102 6633 35 onder vermelding van Subsidie Cultureel Lint
2018.

Het uit te betalen bedrag verrekenen wij met eventuele opeisbare schuld(en) van uw
organisatie aan de gemeente. Als dit van toepassing is, ontvangt u een brief van de
afdeling Financiën van de gemeente.

Verplichtingen
Er is een aantal algemene verplichtingen waaraan u als subsidieontvanger moet voldoen:
- U verricht de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend.
- U informeert het college zo spoedig mogelijk schriftelijk:

- over besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteit(en)
waalvoor subsidie is verleend, dan wel opheffing van de organisatie.

- over relevante wijzigingen in de financiële en/of organisatorische verhouding met
derden.

- indien uw subsidieaanvraag bij de Provincie Limburg niet wordt gehonoreerd.
- 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:

- de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend niet of niet geheel zullen worden
verricht.

- er niet of niet geheel zal worden voldaan aan de verplichtingen, welke verbonden zijn
aan de beschikking tot subsidieverlening.

Daarnaast ís er een aantal specifieke verplichtingen waaraan u als subsidieontvanger moet
voldoen, namelijk:
- Stichting Cultureel Lint Weert organiseert in samenwerkingsverband met Muziekcentrum

De Bosuil, Munttheater en RICK de opening van het culturele seizoen 2018.
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- Het programma van het Cultureel Lint in 2018 biedt, naast een professionele program-
mering, een podium aan alle culturele amateurvereniEingen uit de gemeente'f/eeft.

- De verschillende kunstdisciplines zijn goed veftegenwoordigd in het programma van het
Cultureel Lint 2018.

Wlj wijzen u erop dat het verlenen van subsidie niet automatisch inhoudt, dat ook
vergunning zal worden verleend voor het evenement. U dient de vergunningaanvraag, bij
voorkeur zo snel mogelijk, in te dienen bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en
Handhaving.

Verantwoording
Voor uw subsidie vindt op grond van artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening
Weert 2077 achteraf een vaststelling plaats. U levert hiertoe uiterlijk 1 april 2019 de
aanvraag voorde vaststelling 2018 in. U ontvangt hiervoortijdig het benodigde aanvraag-
formulier.
Bij de aanvraag voorvaststclling dient u dc volgcndc gegevcns te overleggen:
. een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is

verleend, zijn verricht;
. een overz¡cht (financieel jaaruerslag) van de werkelijk gemaakte kosten.

Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat u de Algemene Subsidieverordening Weert 2017
kunt vinden op de website van de gemeente Weert via www.weert.nl/Verordeningen.
U vindt de verordening onder de letter A.

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:

Posttrus 950
6000 AZ WEERT

Zorgt u ervoor dat 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 Madelon van Hoef. Zij is
bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54 A7 en per e-mail op M.van.Hoef@weert.nl.

Wij wensen u veel succes met uw activiteiten

Met vriendelijke groet,
bu en wethouders,

'(oPrfÅù
B A.A.M.M. Heijmans

burgemeester

2

sec


