
GEMEENTE vvEERT

Harmonie St. Joseph Weert-Zuíd
Dijkerstraat 87
6006 PR Weert

Weert, 19 juni 2018

Onderwerp Beschikking subsidieaanvraag Tenderregeling Samenwerken en
Verbinden

Geacht bestuur,

Aanleiding
U heeft een subsidieaanvraag ingediend in het kader van de Tenderregeling
Samenwerken en Verbinden. Hiermee vraagt u ons om subsidie voor de activiteit
"Herschikking van maatschappelijke voorzieningen in Weert-Zuid met als uítgangspunt
het behouden van het Microhalcomplex - fase haalbaarheidsstudie". In deze beschikking
leest u ons besluit.

Subsidie verlening
Op 19 juni 2018 hebben wij besloten om aan u subsidie te verlenen. Hieronder leest u de
voorwaarden en de wijze waarop het subsidieproces verder verloopt.

Wij stellen voor u een subsidie vast van maximaal € 7500,- voor de activiteiten zoals
beschreven op het aanvraag formulier. Dit conform het door u ingediende projectplan en
de voorwaarden welke aan de subsidieverlening verbonden zijn.

De subsidie wordt in zijn geheel verstrekt. Dit bedrag zullen wij overmaken op het door u
opgegeven bankrekeningnummer NLl2RABO 0156955733.
In afwijking van het bepaalde in de Algemene subsidieverordening Wee* 2017 hoeft u
geen verantwoording af te leggen. Wel kan het college besluiten om verstrekte subsidies
steekproefsgewijs te controleren. Organisaties zijn verplicht híeraan hun medewerking te
verlenen. (Zie hiervoor Voorwaarden Tenderregeling Samenwerken en Verbinden, 8.2, 8.2
en 8.3 Vaststelling direct)

Verplichtingen
Aan de subsidie worden, naast de voor de subsidieontvanger geldende verplichtingen en
bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Weert
2OL7 de specifieke verplíchtingen verbonden dat uw organisatie:

- De subsidie alleen besteedt aan activiteiten die plaatsvinden in het jaar 2018 en binnen
de gemeentegrenzen van Weert.

- Zo spoedig mogelijk ons schriftelijk informeert indien aannemelijk is dat de
dienstverlening waarvoor de subsidie is verleend niet of niet geheel zal worden verricht.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-ma¡l: gemeente@weert.nl



Mocht u zich onverhoopt niet houden aan de bij de subsidieverlening verbonden
verplichtingen, dan kan de subsidie lager dan het verleende bedrag worden vastgesteld.
Teveel onWangen subsidie dient dan te worden terugbetaald.

Vcrgunning
Wij wijzen u erop dat het verlenen van subsidie niet automatisch inhoudt dat door of
namens de gemeente ook vergunning zal worden verleend voor de activiteiten of het
evenement. U dient de vergunningaanvraag tijdig, bij voorkeur drie maanden voor het
evenement in te dien bij de afdeling Vergunning Toezicht en Handhaving.

Volledigheidshalve wijze wij u erop dat tekst en toelichting op de algemene
subsidieverordening weert 2017 onder andere te vinden is via de link:
http://decentrale. regeloeving.overheid. nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Weert/432281. html

Nict ccns mct hct bcsluit?
Als u het niet eens bent met dít besluit, kunt u een bezwaarschrifr sturen aan het college
van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 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 kan 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 beroeP instelt.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Mieke Kuijpers. Zij is bereikbaar
van maandag tot en met woensdag op telefoonnummer 0495 - 575A47 en per email op
m.kuijpers@weert.nl

Met vriendelijke groet,
bu rgemeester en wethouders,

Brinkman
secretaris



GEMEENTE vtrEERT

Stichting Natuur- en Milieu Educatie
Geuftsvenweg 4
6006 SN Weert

Weert, 19 juni 2018

Onderwerp: Beschikking subsidieaanvraag Tenderregeling Samenwerken en
Verbinden

Geacht bestuur,

Aanleiding
U heeft een subsidieaanvraag ingediend in het kader van de Tenderregeling
Samenwerken en Verbinden. Hiermee vraagt u ons om subsidie voor de activiteit
"Tentoonstelling Duurzaamheid". In deze beschikking leest u ons besluit.

Weigering subsidie
In de voorwaarden Tenderregeling Samenwerken en Verbinden staat bij 2. Doelgroep
"met deze tender worden vrijwilligersorganisaties die vallen onder de nota herziening
subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2017, uitgenodigd een subsidieaanvraag in te
dienen voor projecten en activiteiten rond het thema Samenwerken en Verbinden".
Uw organisatie ontvangt geen subsidie op grond van deze nota. Wij kunnen derhalve geen
subsidie op basis van de Tenderregeling verlenen

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college
van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 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 kan behandelen. Schríjf
in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres, datum en handtekeníng;
- 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 beroep instelt.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Mieke Kuijpers. Zij is bereikbaar
van maandag tot en met woensdag op telefoonnummer 0495 - 575847 en per email op
m.kuiioers@weert.nl

W¡lhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mäil: gemeente@weert.nl
wêhcite : www, weert. nl - Twitter : www-twltlêr-com/oemeenteweert



Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. kman
secretaris



GEMEENTE vtlEERT

Gemengd koor Da Capo
Bokkenstraat 21
6039 GR Stramproy

Weert, 19 juni 2018

Onderwerp Beschikking subsidieverlening tenderregeling Samenwerken en
Verbinden

Geacht bestuur,

Aanleiding
U heefr een subsidieaanvraag íngediend in het kader van de Tenderregeling Samenwerken
en Verbinden. Hiermee vraagt u ons om subsidie voor de activiteit "Vivaldi en muziek van
Nu". In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
Op 19 juni 2018 hebben wij besloten om aan u subsidie te verlenen. Hieronder leest u de
voorwaarden en de wijze waarop het subsidieproces verder verloopt.

Wij stellen voor u een subsidie vast van maximaal € 2500,- voor de activiteit zoals
beschreven op het aanvraag formulier. Dít conform het door u ingediende projectplan en
de voorwaarden welke aan de subsidieverlening verbonden zijn.

De subsidie wordt in zijn geheel verstrekt. Dit bedrag zullen wij overmaken op het door u
opgegeven bankrekeningnummer NL 63 RABO 0149931433. In afwijking van het bepaalde
in de Algemene subsidieverordening Weeft 2017 hoefr u geen verantwoording af te
leggen. Wel kan het college besluiten om verstrekte subsidies steekproefsgewijs te
controleren. organisaties zíjn verplicht hieraan hun medewerking te verlenen.
(Zie hiervoor Voorwaarden Tenderregeling Samenwerken en Verbinden, 8.2, 8.2 en 8.3
Vaststelling direct)

Verplichtingen
Aan de subsidie worden, naast de voor de subsidieontvanger gelden de verplichtingen en
bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Weert
2017, de specifieke verplichtingen verbonden dat uw organisatie:

- De subsidie alleen besteedt aan activiteiten die plaatsvinden in het jaar 2018 en binnen
de gemeentegrenzen van Weert:

- Zo spoedig mogelijk ons schriftelijk informeert indien aannemelijk is dat de activiteit
waaryoor de subsidie is verleend niet of niet geheel zal worden verricht.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl



Mocht u zich onverhoopt niet houden aan de bij de subsidieverlening verbonden
verplichtingen, dan kan de subsidie lager dan het verleende bedrag worden vastgesteld.
Teveel onWangen subsidie dient dan te worden terugbetaald.

Ycrgunning
Wij w¡jzen u erop dat het verlenen van subsidie niet automatisch inhoudt dat door of
naheñs de gemeente ook vergunning zal worden verleend voor de activiteiten. U dient de

vergunningaãnvraag tijdig, bij voorkeur drie maanden voor de activiteit in te dien bij de

afdeling Vergunning Toezicht en Handhaving.

Volledigheidshalve wijze wij u erop dat tekst en toeiicht¡ng op cie aigemene
subsidièverordening weert 2017 onder andere te vinden is via de link:
http://decentrale. rãgelgeving.overheid. nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Weert/432281. html

I{iet ccns met hct besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college

van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ Weert

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient bínnen zes weken na de datum van deze

brieÍ. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kan 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 beroeP instelt'

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Mieke Kuijpers. Zii is bereikbaar
van maandag tot en met woensdag op telefoonnummer 0495 - 575847 en per email op
m.kuijpers@weeft.nl

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

nkman
secretaris



GEMEENTE vyEERT

PSV Laar
Koenderstraat 1B
6003 PR Weert

Weert,l9 juni 2018

Onderwerp Beschikkíng subsidieaanvraag tenderregeling samenwerken en
verbinden.

Geacht bestuur,

Aanleiding
U heeft een subsidieaanvraag ingediend in het kader van de Tenderregeling
Samenwerken en Verbinden. Hiermee vraagt u ons om subsidie voor de activiteit
"Kartrekker met betrekking tot samenwerken en verbinden van de
paardensportverenigingen die de gemeente Weert rijk is/Structurele samenwerking
Weerter Paardensportverenigingen". In deze beschikkÍng leest u ons besluit.

Weigering subsidie
In de toelichting bij de aanvraag wordt aangegeven hoe de samenwerking er verder uit
moet gaan zien. Ook zijn de intentieverklaringen van de partners die willen gaan
samenwerken aanwezig.

Het ingediende kostenoverzicht heeft echter geen betrekking op de samenwerking die
nagestreefd wordt. Als begroting heeft u de begroting 2018 van PSV Laar ingediend met
een tekort van € 4900,-. Het concours Land van Weert is een onderdeel van deze
begroting.
In deze begroting is geen kostenpost met betrekking tot de te realiseren samenwerking te
vinden. Het tekort op deze begroting wordt ingediend als Tenderaanvraag en heeft geen
betrekking op de samenwerking die men wil gaan realiseren.

Gezien het bovenstaande kan daarom nu geen subsidie worden verleend in het kader van
de Tenderregeling.
Indien er een andere begroting aan de aanvraag wordt gekoppeld, met daarin opgenomen
de kosten die gemaakt moeten worden om de voorgenomen samenwerking te realiseren
zou de aanvraag meer kansrijk zijn. De gemeente Weert wil wel met de samenwerkende
partijen aan tafel om de aanvraag zo op te zetten, dat deze bij de volgende tenderregeling
meegenomen kan worden.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college
van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950, 6000 AZ Weert

Wilhelminasingel 101
Correspondentle: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl



Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient bínnen zes weken na de datum van deze
brief . Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kan 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 beroeP instelt.

Tot ¡lot
Heefr u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Mieke Kuijpers. Zij is bereikbaar
van maandag tot en met woensdag op telefoonnummer 0495 - 575847 en per email op
m.kuiioers@weert.nl

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. nkman
secretaris



GEMEENTE vtlEERT

Imkervereniging St. Ambrosius
Grote Steeg 2
6006 TE Weert

Weert, 19 juni 2018

Onderwerp : Beschikking subsidieaanvraag Tenderregeling Samenwerken en
: Verbinden

Geacht bestuur,

Aanleiding
U heeft een subsidieaanvraag ingediend in het kader van de Tenderregeling
Samenwerken en Verbinden. Hiermee vraagt u ons om subsidie voor de activiteit
"Kinderen/Jeugd bekend maken met de wereld van de honíngbij". In deze beschikking
leest u ons besluit.

Weigering subsidie
In de voorwaarden Tenderregeling Samenwerken en Verbinden staat bij 2. Doelgroep
"met deze tender worden vrijwilligersorganisatíes die vallen on der de Nota herziening
subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2017, uitgenodigd een subsidieaanvraag in te
dienen voor projecten en activiteiten rond het thema Samenwerken en Verbinden.
Uw organisatie ontvangt geen subsidie op grond van deze nota. Wij kunnen derhalve geen
subsidie in het kader van de Tenderregeling verlenen.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college
van burgemeester en wethouders. Het adres ís:
Postbus 950
6000 AZ Weert

Zorgt u eryoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief . Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kan behandelen. Schrijf
in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres, datum en handtekeníng;
- 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 beroep instelt.

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

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl



Tot rlot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Mieke Kuijpers. Tij is berelkbaar
van maandãg tot en met woensdag op telefoonnummer 0495 - 575847 en per email op
m.kUijoers@weert.nl

Met vriendeliJke groet,
burgemeester en wethouders,

nkman
secretaris



GEMEENTE vtlEERT

Haftsave Leuken
Voorstestraat 112
6004 CE Weert

Weert, 19 juni 2018

Onderwerp Beschikking subsidieaanvraag Tenderregeling Samenwerken en
Verbinden

Geacht bestuur,

Aanleiding
U heeft een subsidieaanvraag ingedíend in het kader van de Tenderregeling
Samenwerken en Verbinden. Hiermee vraagt u ons om subsidie voor de activiteit
"opleiden burgerhulpverleners AED's". In deze beschikking leest u ons besluit.

Weigering subsidie
In de voorwaarden Tenderregelíng Samenwerken en Verbinden staat bij 2. Doelgroep
"met deze tender worden vrijwilligersorganisaties die vallen onder de nota herziening
subsidiestelsel vríjwilligersorganisaties 2017, uitgenodigd een subsidieaanvraag in te
dienen voor projecten en activite¡ten rond het thema Samenwerken en Verbinden".
Uw organisatie ontvangt geen subsidie op grond van deze nota. Wíj kunnen derhalve geen
subsidie op basis van de Tenderregeling verlenen

f{iet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college
van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ Weert

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient bínnen zes weken na de datum van deze
brief . Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kan 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 beroep instelt.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Mieke Kuijpers. Zij is bereikbaar
van maandag tot en met woensdag op telefoonnummer 0495 - 575847 en per email op
m.kuiipers@weert.nl

w¡lhelminasingel 101
Correspondent¡e: Postbus 950, 6000 Az weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
l¡r^l^¡!^. ¡¡¡.^^' tr,^ã* Âl 4..,:s^-. r.¡..r¡¡ h.,i*^, 

^^Á 
l^^,ÂãÂ^ç6t.r^^*



Met vriendelijke g roet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
secretaris



GEMEENTE vyEERT

F.C. O.DA.
Vrakkerveld 5
6002 AZ Weert

Weert, 19 juni 2018

Onderwerp Beschikking subsidieaanvraag tenderregeling samenwerken en
verbinden

Geacht bestuur,

Aanleiding
U heeft een subsidieaanvraag ingediend in het kader van de Tenderregeling
Samenwerken en Verbinden. Hiermee vraagt u ons om subsidie voor de activiteit
"Samenwerking voor nieuwbouw FC ODA/COVS/L|fe Style Health& Prevention in het
kader van de uitwerking van het derde traject (realisatie accommodatie) van de Open
Club Weert Noord verenigd. Deze clubs willen samen een schetsontwerp maken en
hiervoor een architect inschakelen". In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie weigering
U bent al langer bezig met het vernieuwen vän de accommodatie. Middels de "Open Club "
betrekt u nieuwe partners. Open club Weert heeft drie pijlers, revitaliseren sportpark,
samenwerking en realiseren nieuwe accommodatie. Deze aanvraag richt zich op de derde
pijler: het realiseren van een nieuwe accommodatie: het uitwerken van het programma
van eisen tot een schetsontwerp. Dit valt niet onder de tender.

U valt nog onder de oude regeling van 25o/o investeringssubsidie voor realisatie van
nieuwbouw. Toegezegd is dat stelpost gereserveerd wordt. Geadviseerd wordt dat de
vereniging voor het de realisatie van de derde pijler daar een beroep op doet. Mocht u bij
een volgende tender een aanvraag indienen voor de tweede pijler: samenwerkíng op
aanbod, dan past dit wellícht wel in de tender.

De aanvraag voldoet nu niet aan de eisen van de Tenderregeling om subsidie te kunnen
verlenen.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college
van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 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 kan behandelen. Schrijf
in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres, datum en handtekening;

W¡lhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-ma¡l: gemeente@weert.nl



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 beroeP instelt.

Tot ¡lot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Mieke Kuijpers. Zij is bereikbaar
van maandag tot en met woensdag op telefoonnummer 0495 - 575847 en per emall op
m.kuiioers@weert.nl

Met vriendalijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
secretaris



GEMEENTE vtlEERT

Wilhelmina '08
Zuiderstraat 47
6006 EP Weert

Weert, 19 juni 2018

Onderwerp Beschikking subsidieaanvraag tenderregeling samenwerken en
verbinden

Geacht bestuur,

Aanlciding
U heeft een subsidieaanvraag ingediend in het kader van de Tenderregeling
Samenwerken en Verbinden. Hiermee vraagt u ons om subsidie voor de activiteit
"Kantine aanpassen naar multifunctioneel clubgebouw. Geschikt maken voor kwetsbare
gehandicapten en ouderen die slecht ter been zijn. Verduurzamen van het gebouw". In
deze beschikking leest u ons besluit.

Aanvraag
Op 19 juni 2018 hebben wij uw aanvraag beoordeeld.
Het project betreft een onderzoek naar de haalbaarheid van een verbouwing, waarbij de
accommodatie ook geschikt wordt gemaakt voor het gebruik door kwetsbare doelgroepen.

Er is sprake van een nieuwe, niet vanzelfsprekende en unieke samenwerking tussen een
sportvereniging en een denksportvereniging. De leden van beide vereniging lopen ver uit
een in het kader van leeftijd, mobiliteiten en ínzetbaarheid. Beide verenigingen hebben
een tekort aan vrijwilligers en gaan gebruik maken van elkaars voorhanden zijnde
vrijwil ligersarsenaal en expertise.

Subsidic weigering
Het in de Tenderregelíng gevraagde projectplan is niet toegevoegd omdat dit nog in de
onderzoeksfase is. Het dekkingsplan kan pas opgesteld worden als de onderzoeksfase is
afgerond. Er is geen realistische en sluitende begroting. Het is niet duidelijk of de
verbouwing ook daadwerkelijk plaats gaat vinden.
Aangezien niet voldaan wordt aan deze in de Tenderregeling gestelde eisen kan er geen
subsidie worden verleend. (Zie Voorwaarden TenderregelÍng Samenwerken Verbinden,
Voorwaarden aanvraag 4.2)

Indien een dekkingsplan en een realistische begroting aan de aanvraag wordt toegevoegd
kan beoordeeld worden of de aanvraag kansrijk is en kan deze bij de volgende
Tenderregeling in het najaar van 2018 opnieuw worden ingediend.

Wilhelminasingel 101
Correspondentle: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoonl (0495) 57 50 00 - E-mði¡: gemeente@weert.nl
l^'Âhc¡ta' wu^^, r^¡êêt+ nl - Trpit'far. www lw¡ttêr a^ñ/^êmêêntêwaêri



tict ccnr mct hcû bccl¡¡it?
Als u het niet eens bent met dít besluit, kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college
van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 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 kan 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 beroeP instelt.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Mieke Kuijpers. Zij is bereikbaar
van maandag tot en met woensdag op telefoonnummer 0495 - 575847 en per email op
m.kuiiper,s@weert.nl

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
secretaris r

mans



GEMEENTE vtlEERT

Stichting Wijkraad Fatima
Postbus 246
6000 AC Weert

Weert, 19 juni 2018

Onderwerp Beschikking subsidieaanvraag Tenderregeling Samenwerken en
Verbinden

Geacht bestuur,

Aanleiding
U heeft een subsidieaanvraag ingediend in het kader van de Tenderregeling
Samenwerken en Verbinden. Hiermee vraagt u ons om subsidie voor de activiteit
"Dierbaar huisbezoek". In deze beschikking leest u ons besluit.

Weigering Subsidie
Op 19 juni 2018 hebben wij uw aanvraag beoordeeld als een positief, verbindend en nieuw
initíatief. De aanvraag voldoet echter n¡et aan de in de Tenderregeling gestelde
voorwaarde van "wederkerigheid" en aan de voorwaarde dat de activiteit plaatsvindt in
2018.
De Stichting Wijkraad Fatima koopt activiteíten in bij Stichting Zorgdíer Nederland. Dit
blijkt duidelijk uit de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst, waarin wijkraad Fatima
"opdrachtgever" wordt genoemd, Ook vinden de activiteiten maar gedeeltelijk plaats in
2018. Omdat de aanvraag niet aan deze voorwaarden voldoet, kunnen wij geen subsidie in
het kade van de Tenderregeling verlenen.

Wet l.laatscha ppelijk Opvang
Wij zien bij dit project raakvlakken met de WMO. Mensen blijven zolang mogelijk
zelfstandig wonen. De gemeente is middels de WMO verantwoordelijk voor diverse vormen
van begeleiding en ondersteuning van kwetsbare burgers en heeft speerpunten op het
gebied van bestrijding van eenzaamheid. Er is toename van vergrijzing en van bijzondere
doelgroepen. Het ingediende project is een middel om achter de voordeur te komen en
een eerste aanzet te geven aan herstel van sociale contacten. Het heeft ook een
signaleringsfunctie naar de zorgaanbieders. Het project brengt dus verbinding tussen
burgers in de Weerter samenleving.
Het project is daarom onder de aandacht gebracht van de WMO. Van daaruit zal nu
bekeken worden wat de mogelijkheden voor financiering zijn. U ontvangt hierover nog
nader bericht.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college
van burgemeester en wethouders. Het adres is:

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-ma¡l: gemeente@Ìveert.nl



Postbus 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 kan behandelen. Schrijf
in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschríft tegen gericht is (stuur

een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u beroeP instelt.

Tot ¡lot
Heefr u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Mieke Kuijpers. Zij is bereikbaar
van maandag tot en met woensdag op telefoonnummer 0495 - 575847 en per email op
m.kuiioers@weert.nl

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
secretaris



GEMEENTE vtlEERT

R.K. SporWereniging Laar
Stellingmolen 52
6003 CH Weert

Weert, 19 juni 2018

Onderwerp : Beschikking subsidieaanvraag Tenderregeling Samenwerken en
: Verbinden

Geacht bestuur,

Aanlciding
U heeft een subsidieaanvraag ingediend in het kader van de Tenderregeling
Samenwerken en Verbinden. Hiermee vraagt u ons om subsidíe voor de activiteit "TxT
toernooi en onderhoud en renovatie clubhuís". In deze beschikking leest u ons besluit.

Weigcring subsidie
Om voor subsidie in aanmerking te komen moet volgens de Tenderregeling de activiteiten
vernieuwend zijn en leiden tot het uitwisselen van expertise tussen de partijen.
Het organiseren van een 7x7 toernooi en onderhoud en renovatie van het clubhuis zijn
geen vernieuwende actíviteiten. Het organiseren van een evenement en het verrichten
van onderhoud en renovatie van het clubhuis leidt niet automatísch tot het uitwisselen van
expertise.
De aanvraag voldoet daarom n¡et aan deze gestelde voorwaarden uit de Tenderregeling.
Er kan daarom geen subsidie op basis van de Tenderregeling worden verleend.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college
van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 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 kan behandelen. Schrijf
in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluít waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur

een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u beroep instelt.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
l¡r-L-i!^. r¡4¡¡¡. ¡¡¡^^* Ál fr..¡*^?. i.rr^r¡ h¡r¡*^- â^ñr-^-^^^l^¡.rÀ^*



Tot rlot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Mieke Kuijpers. Zij is bereikbaar
van maandag tot en met woensdag op telefoonnummer 0495 - 575847 en per email op
m.kuijpers@weert.nl

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. nkman
secretaris bu



GEMEENTE vtlEERT

Stichting Voedselbank Weert
Stellingmolen 52
6003 CH Weert

Weert, 19 juni 2018

Onderwerp Beschikking subsidieaanvraag Tenderregeling Samenwerken en
Verbinden

Geacht bestuur,

Aanleiding
U heeft een subsidieaanvraag ingediend in het kader van de Tenderregeling
Samenwerken en Verbinden. Hiermee vraagt u subsidie voor de activiteiten "Open Dag 26
mei 2018 en "Onderhoud/renovatie pand Dr. Schaepmanstraat 17".
In deze beschikking leest u ons besluit.

Weigering subsidie
In de voorwaarden Tenderregeling Samenwerken en Verbinden staat bij 2. Doelgroep,
"met deze tender worden vrijwilligersorganisaties die vallen onder de Nota her¿iening
subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2017, uitgenodigd een subsidieaanvraag in te
dienen voor projecten en activiteiten rond het thema Samenwerken en Verbinden ".
Uw organisatie ontvangt geen subsidie op basis van de Nota herziening subsidiestelsel
vrijwilligersorganisaties 20L7. Wij kunnen derhalve geen subsidie op basis van de
Tenderregel i ng verlenen.

Wij zijn echter van mening dat deze activiteiten wel raakvlakken hebben met het
armoedebeleid van de Gemeente Weert. Uw subsidiever¿oek zal onder de aandacht
worden gebracht van de armoede-coördinator. U ontvangt hierover nog nader bericht

iliet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college
van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 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 kan 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 beroep instelt.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Mieke Kuijpers. Zij is bereikbaar
van maandag tot en met woensdag op telefoonnummer 0495 - 575847 en per email op
m.kuijpers@weert.nl

Wilhelminaslngel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-ma¡l: gemeente@weert.nl



Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. an
secretaris

He
burge



GEMEENTE t,tlEERT

Kepel Gootgemootj
Windesheimstraat 7
6001 BL Weert

Weert,19 juni 2018

Onderwerp Beschikking subsidieaanvraag Tenderregeling Samenwerken en
Verbinden

Geacht bestuur,

Aanleiding
U heeft een subsidieaanvraag ingediend in het kader van de Tenderregeling
Samenwerken en Verbinden. Hiermee vraagt u subsidie voor de activiteit "Unne
verzörgdje míddig". In deze beschikking leest u ons besluit.

Weigering subsidie
In de voorwaarden Tenderregeling Samenwerken en Verbinden staat bij 2. Doelgroep
"met deze tender worden vrijwilligersorganisaties die vallen onder de nota herziening
subsidiestelsel vrijwílligersorganisaties 2017, uitgenodigd een subsidieaanvraag in te
dienen voor projecten en activiteiten rond het thema Samenwerken en Verbinden.
Uw organisatie ontvangt geen subsidie op grond van deze nota. Wij kunnen derhalve geen
subsidie op basis van de Tenderregeling verlenen.

Fonds Burgerinitiatieven
Wij vinden het ingediende project echter wel een posítief initiatief welke zorgt voor
samenwerking en verbinding in Weert. Wij zullen daarom uw aanvraag onder de aandacht
brengen van het Fonds Burgerinitiatíeven. Van daaruit zal bekeken worden of uw aanvraag
kansrijk is. U ontvangt hierover nog nader bericht.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college
van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 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 kan 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 bezwaarschríft);
- de reden waarom u beroep instelt.

Wilhelminas¡ngel 101
correspondent¡e: Postbus 950, 6000 Az weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
lÀrôhclìê. {¡^À^¡¡ r¡,ÃâÉ ñl - Tr¡,¡FÁF. 
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Tot Jot
Heefr u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Mieke Kuijpers. Zij is bereikbaar
van maandag tot en met woensdag op telefoonnummer 0495 - 575847 en per email op
m.kuijpers@weert.nl

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
secretaris

A.A
bu



GEMEENTE vtlEERT

Gymnastiek vereniging Jan van Weert
Hushoverheggen 60
6031 U Nedenreert

Weert, 19 juni 2018

Onderwerp Beschikking subsidieverlening Tenderregeling Samenwerken en
Verbinden.

Geacht bestuur,

Aanleiding
U heeft een subsidieaanvraag ingediend in het kader van de Tenderregefing Samenwerken
en Verbinden. Hiermee vraagt u ons om subsidie voor de activiteit "Ontmoetingsruimte
sportcomplex Kazerne/AZC". ïn deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
Op 19 juni 2018 hebben wij besloten om aan u subsidie te verlenen. Híeronder leest u de
voorwaarden en de wijze waarop het subsidieproces verder verloopt.

Wij stellen voor u een subsidie vast van maximaal € 7000,- voor de activiteíten zoals
beschreven op het aanvraag formulier. Dit conform het door u ingediende projectplan en
de voon¡¡aarden welke aan de subsidieverlening verbonden zijn.

De subsidie wordt in zijn geheel verstrekt. Dit bedrag zullen wij overmaken op het door u
opgegeven bankrekeningnummer NL17 RABO 0156953412. In añruijking van het bepaalde
in de Algemene subsidieverordening Weert 2017 hoeft u geen verantwoording af te
leggen. Wel kan het college besluiten om verstrekte subsidies steekproefsgewijs te
controleren. Organisaties zijn verplicht hieraan hun medewerkíng te verlenen.
(Zie hiervoor Voorwaarden Tenderregeling Samenwerken en Verbinden, 8.2, 8.2 en 8.3
Vaststelling direct)

Verplichtingen
Aan de subsidie worden, naast de voor de subsidieontvanger gelden de verplichtingen en
bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening (ASV)
Weeft 2Ot7 de specifieke verplichtingen verbonden dat uw organisatie:

- De subsidie alleen besteedt aan activiteiten die plaatsvinden in het jaar 2018 en binnen
de gemeentegrenzen van Weert.

- Zo spoedig mogelijk ons schriftelijk informeert indien aannemelijk is dat de
dienstverlening waarvoor de subsidie is verleend niet of niet geheel zal worden verrícht.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl



Mocht u zich onverhoopt niet houden aan de bij de subsidieverlening verbonden
verplichtingen, dan kan de subsidie lager dan het verleende bedrag worden vastgesteld.
Teveel onwangen subsidie dient dan te worden terugbetaald.

Vcrgunning
Wii wijzen u erop dat het verlenen van subsidie niet automatisch inhoudt dat door of
nameñs de gemeente ook vergunning zal worden verleend voor de activiteit' U dient de

vergunningáanvraag tijdig, bij voorkeur drie maanden voor de activiteit in te dien bij de

afdeling Vergunning Toezicht en Handhaving.

Volledígheidshalve wijze wij u erop dat tekst en toelichting op de algemene
subsidièverordening weert 2OI7 onder andere te vinden is via de link:
http: //decentrale. rãoef geving.overheid. nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Weert/432281. html

Nict ccns mct hct besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift stt¡ren aan het college
van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ Weert

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze

brieÍ. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kan 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);
i- -^l^- .. L^-^^^ i*¡lal+- utr f trucll wdcllulll u utlvçP ll¡Ðlçrr'

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Mieke Kuijpers. Zij is bereikbaar
van maandag tot en met woensdag op telefoonnummer 0495 - 575847 en per email op

m.kuiipers@weert.nl

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G nkman
secretaris

A



GEMEENTE vtlEERT

Stichting Bibliotheek Tungelroy
St. Barbaraplein 2
6005 SR Tungelroy

Weert, 19 juni 2018

Onderwerp Beschikking Subsidieaanvraag Tenderregeling Samenwerken en
Verbinden.

Geacht bestuur,

Aanleiding
U heeft een subsidieaanvraag ingediend in het kader van de Tenderregelíng
Samenwerken en Verbinden. Hiermee vraagt u subsidie voor de activíteit "Inventarisatie
bieb-boeken".ln deze beschikking leest u ons besluit.

Weigering subsidie
In de voorwaarden Tenderregeling Samenwerken en Verbinden staat bij 2. Doelgroep,
"Met deze tender worden vrijwilligersorganisaties die vallen onder de nota herziening
subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2OL7, uitgenodígd een subsidieaanvraag in te
dienen voor projecten en activiteíten rond het thema Samenwerken en Verbinden".
Uw organisatie ontvangt geen subsidie op grond van deze nota. Wij kunnen derhalve geen
subsidie in het kader van de Tenderregeling verlenen.

Fonds Burgerinitiatieven
Wij vinden het ingediende project echter wel een positieve activiteit welke zorgt voor
samenwerking en verbinding in Tungelroy. Wij zullen daarom uw aanvraag onder de
aandacht brengen van het Fonds Burgerinitiatieven. Van daaruit zal bekeken worden of uw
aanvraag kansrijk is. Hierover ontvangt u nog nader bericht.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college
van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 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 kan 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 beroep instelt.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-ma¡l: gemeente@weert.nl



lot ¡lot
Heefr u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Mieke Kuijpers. Zij is
bereikbaar van maandag tot en met woensdag op telefoonnummer 0495 - 575847 en
per ema¡l op m.kuijpers@weert.nl

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
secretaris

A.



GEMEENTE vtlEERT

Stedelijke Harmonie St. Antonius Weert
Postbus 357
6000 Al Weert

Weeft, 19 juni 2018

Onderwerp Beschikking subsidieverlening Tenderregeling Samenwerken en
Verbinden

Geacht bestuur,

Aanleiding
U heeft een subsidieaanvraag ingediend in het kader van de Tenderregeling Samenwerken
en Verbinden. Hiermee vraagt u ons om subsidie voor de activiteit "Beheer, uitbreiding en
onderhoud Muziekhuis Weert". In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
Op 19 juni 2018 hebben wij besloten om aan u subsidie te verlenen. Hieronder leest u de
voorwaarden en de wijze waarop het subsidieproces verder verloopt.

Wij stellen voor u een subsidie vast van maximaal € 8200,- voor de activiteiten zoals
beschreven op het aanvraag formulier. Dit conform het door u ingediende projectplan en
de voorwaarden welke aan de subsidieverlening verbonden zijn.

De subsidie wordt in zijn geheel verstrekt. Dit bedrag zullen wij overmaken op het door u
opgegeven bankrekeningnummer NL09 RABO 0156966166. In añruijking van het bepaalde
in de Algemene subsidieverordening Weert 2017 hoeft u geen verantwoording af te
leggen. Wel kan het college besluiten om verstrekte subsidies steekproefsgewijs te
controleren. Organisaties zijn verplicht hieraan hun medewerking te verlenen.
(Zie hiervoor Voorwaarden Tenderregeling Samenwerken en Verbinden, 8.2, 8.2 en 8.3
Vaststelling direct)

Verplichtingen
Aan de subsidie worden, naast de voor de subsidieontvanger geldende verplichtingen en
bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Weert
2OI7 de specifieke verplichtingen verbonden dat uw organisatie:

- De subsidie alleen besteedt aan activiteiten die plaatsvinden in het jaar 2018 en binnen
de gemeentegrenzen van Weert.

- Zo spoedig mogelijk ons schriftelijk informeert indien aannemelijk is dat de
dienstverlening waarvoor de subsidie is verleend niet of niet geheel zal worden verricht

Wilhelminasingel 101
Correspondentle: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl



Mocht u zich onverhoopt niet houden aan de bij de subsidieverlening verbonden
verplichtingen, dan kan de subsidie lager dan het verleende bedrag worden vastgesteld
Teveel ontvangen subsidie dient dan te worden terugbetaald.

Vcrgunning
Wij wijzen u erop dat het verlenen van subsidie n¡et automatisch inhoudt dat door of
namens de gemeente ook vergunning zal worden verleend voor de activiteiten. U dient de
vergunningaanvraag tíjdig, bij voorkeur drie maanden voor de activiteiten in te dien bij de
afdeling Vergunning Toezicht en Handhaving.

Volledigheidshalve wijze wíj u erop dat tekst en toelichting op de algemene
subsidieverordening weert 2017 onder andere te vinden is via de link:
http: //decentrale. regelgeving.overheid. nllcvdr/XHTMLoutput/Actueel/Weert/432281. html

Niet een¡ met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college
van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 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 kan 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 beroeP instelt.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Mieke Kuijpers. Zij is bereikbaar
van maandag tot en met woensdag op telefoonnummer 0495 - 575847 en per email op
m.kuiþers@weert.nl

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

an
secretaris
G mans

r



GEMEENTE vrlEERT

Scouting Hubovra
Orchideestraat 6
6002 TS Weert

Weert, 19 juni 2018

Onderwerp : Beschikking subsidieverlening Tenderregeling Samenwerken en
Verbinden

Geacht bestuur,

Aanlciding
U heeft een subsidieaanvraag ingediend in het kader van de Tenderregeling Samenwerken
en Verbinden. Hiermee vraagt u subsidie voor de activiteit "Lockdown Weert". In deze
beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
Op 19 juní 2018 hebben wij besloten om aan u subsidie te verlenen. Hieronder leest u de
voorwaarden en de wijze waarop het subsidieproces verder verloopt.

Wij stellen voor u een subsidíe vast van maximaal €22A0,- voor de activiteíten zoals
beschreven op het aanvraag formulier. Dit conform het door u ingediende projectplan en
de voorwaarden welke aan de subsidieverlening verbonden zijn.

Voorcchot/Verrekening
De subsidie wordt in zijn geheel verstrekt. Dit bedrag zullen wíj overmaken op het door u
opgegeven bankrekeningnummer NL 86 RABO 0166 9651 89. In añrvijking van het
bepaalde in de Algemene subsidieverordening Weert 2017 hoeft u geen verantwoording af
te leggen. Wel kan het college besluiten om verstrekte subsidies steekproefsgewijs te
controleren. Organisaties zijn verplicht hieraan hun medewerking te verlenen.
(Zie hiervoor Voorwaarden Tenderregeling Samenwerken en Verbinden, 8.2, 8.2 en 8.3
Vaststelling direct)

Verplichtingen
Aan de subsidie worden, naast de voor de subsidieontvanger geldende verplichtingen en
bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Weert
2Ol7 de specifieke verplichtingen verbonden dat uw organisatie:

- De subsidie alleen besteedt aan activiteiten die plaatsvinden in het jaar 2018 en binnen
de gemeentegrenzen van Weert.

- Zo spoedig mogelijk ons schriftelijk informeert indien aannemelijk is dat de
dienstverlening waarvoor de subsidie is verleend niet of niet geheel zal worden verricht.

Wilhelminas¡ngel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-ma¡l: gemeente@weert.nl



Mocht u zich onverhoopt niet houden aan de bij de subsidieverlening verbonden
verplichtingen, dan kan cte subsidie lager dan het verleende bedrag worden vastgesteld'
Teveel onWangen subsidie dient dan te worden terugbetaald.

Vcrgunning
W¡j wijzen u erop dat het verlenen van subsidie niet automatisch inhoudt dat door of
nameñs de gemeente ook vergunning zal worden verleend voor de activiteiten of het
evenement. U dient de vergunningaanvraag tijdig, bij voorkeur drie maanden voor het
evenement in te dien bij de afdeling Vergunnlng Toezicht en Handhaving.

Volledigheidshalve wijze wij u erop dat tekst en toel¡chting op de algemene
subsidieverordening weert 2017 onder andere te vinden is via de link:
htto: //decentrale.reoeloeving.overheid. nl/cvdr/XHTMLoutout/Actueel/Weert/432281. html

ilict ccns met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college
van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Posthus 950
6000 AZ Weert

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze

briei . Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kan behandelen. Schrijf
in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, ädres, 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 beroeP instelt.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Mieke Kuijpers.Zij is bereikbaar
van maandãg tot en met woensdag op telefoonnummer 0495 - 575847 en per email op
m.kuiipers@weert.nl

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
sccretaris r


