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Subsidie Huis van Nicolaas 2Ot8-2O22
Dr-573280

Geacht bestuur,

U heeft een aanvraag ingediend bij de gemeente Weert. Hiermee vraagt u ons om een
incidentele en een structurele subsidie voor het organiseren van het Huis van Nicolaas in
Weert in de jaren 20L8,20t9,2020,202t en 2022.In deze beschikking leest u het besluit
van de raad van 26 september 2018.

Subsidie
1. Aan u is een eenmalige subsidie van maximaal€ 30.000,00 verleend voorde

inrichting in 2018 van het Huis van Nicolaas in het Franciscushuis in Weert.
2. Aan u is een incidentele subsidie ad € 5.000,00 verleend en direct vastgesteld voor

de organisatie van de activiteit het Huis van Nicolaas in 2018.
Beide subsidies zijn incidentele subsidies die worden verstrekt op grond van artikel
4:23 derde lid onder d van de Algemene wet bestuursrecht.

Verplichtingen
Aan de subsidie worden, naast de voor subsidieontvanger geldende verplichtingen en
bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht'en de'Algemene subsidieverordening
Welzijn en Evenementen 2017 van de gemeente Weelt', de verplichting verbonden dat uw
organisatie:

a) De activiteiten verricht waarvoor subsidie is verleend;
b) Het college zo spoedig mogelijk schriftelijk informeert;

- over besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de
activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend, dan wel opheffing van de organisatie.
- over relevante wijzigingen in de financiële en/of organisatorische verhouding met
derden.
- wanneer er wijziging van de statuten plaatsvindt voor zover betreft de vorm van
de rechtspersoon/ de persoon van de bestuurder(s) en het doel van de
rechtspersoon.

c) Onmiddellijk schriftelijk meldt 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.

Aanvullende verplichtingen
Daarnaast gelden voor u nog de volgende aanvullende verplichtingen:

a) inrichting en activiteit worden uitgevoerd conform uw subsidieaanvraag van 11juli
2018 en het projectplan 'Huis van Nicolaas Franciscushuis 2018';

b) de op maat gemaakte inrichting is gereed voorde editie van 2018.
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Betaling/Verrekening
De incidentele subsidie 2018 wordt in één termijn verstrekt. Beide bedragen maken wij
over op uw bankrekeningnummer NL50R48O0310519144 o.v.v. subsidie 2018 Huis van
Nicolaas 2018.

De uit te betalen bedragen 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.
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op grond van a¡tikel 77 van de algemene Subsidieverordening Weert 2017 achteraf de
definitieve vaststelling plaats. De aanvraag hiertoe levert u uiterlijk l februari 2019 in bij
het college van burgemeester en wethouders. Het aanvraagformulier wordt u tijdig
toegezonden.

U dient hierbij de volgende gegevens te overleggen:
- documentatie waaruit blijkt dat de inrichting Huis van Nicolaas conform de voorwaarden
van subsidieverlening is uitgevoerd;
- een overzicht van de werkelijk gemaakte kosten.

Wij wijzen u crop dat de eenmalige subsidie voor de inrichting een taakstellend budget is

en dus maximaal €30.000,- bedraagt.

Voortgang
De subsidie ten behocvc van dc cxploitatiebegroting wordt in 2018 verleend en direct
vastgesteld. Ook in 2019 en 2020 kunt u evenementensubsidie aanvragen, onder
voorbehoud van vaststellen van de begroting en de dan geldende subsidieregelingen.

We nodigen u graag uit voor een evaluatie over de voortgang van de activiteit in het jaar
2020. Uw contactpersoon plant hiervoor een afspraak met u in.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen aan
de gemeenteraad van Weert. 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

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.
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Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Madelon van Hoef. Zij is bereik-
baar op telefoonnummer (0495) 57 54 07 en per e-mail op m.van.Hoef@weeft.nl.

Wij wensen u heel veel succes met uw activiteiten.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
secreta ris

A.A.M.M. Heijmans
burgemeester
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