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Geacht bestuur,

U heeft een aanvraag ingediend bij de Gemeente Weeft. Hiermee vraagt u ons om de
verleende subsidie (cf. besluit B&W d.d. 21 maart 2077) voor een jaarlijkse subsidie voor
het jaar 2017 vast te stellen. In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
wij hebben de subsidie 2017 vastgesteld op een bedrag van € 38.604,08. uit het
jaarverslag 2Ot7 en de jaarrekening 2077 blijkt dat Stichting Streekomroep Weert voldoet
aan de prestatieafspraken en verplichtingen zoals die zijn genoemd in de Algemene wet
bestuursrecht en de subsidieregeling Professionele instellingen weert 2017.

U itbetaalde voorschotten
U heeft een voorschotbedrag op de subsidie ontvangen. In totaal was dit een bedrag van
€ 38.604,08. De subsidievaststelling komt overeen met de uitbetaalde voorschotten. Er
hoeft dus geen verrekening plaats te vinden.

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

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
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Tot slot
De subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2017 kunt u vinden op de website
van de gemeente Weert via www.weert.nl/Verordeninaen.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Wim Truyen (via
doorkiesnummer 575467 of per e-mail W.Truyen@weert.nl) of met Twan Joosten
(via doorkiesnummer 575488 of per e-mail T.Joosten@weert.nl).

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
secretaris
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