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Onderwerp

Ons kenmerk

Beschikking Subsidieverlening Combinatiefuncties 2018-2019

27266/500766

Beste heer Van de Worp,

Op 2t augustus 2018 hebben wij besloten om de samenwerking met betrekking tot de
combinatiefunctionaris handboog met de Nederlandse Handboog Bond en Stichting
Promotie en Ontwikkeling Handboogsport te verlengen voor de periode 1 september
2018 t/m 31 augustus 2019. D¡t op voonraarde dat 'Addendum II
combinatiefunctionaris handboog (1 september 2018 t/m 31 augustus 2019)' tot
verlen ging va n de samenwerkin gsovereenkomst' Reg ionaal Talenten Centrum
Handboogschieten' (periode 1 december 2076 t/m 30 november 2Ot7)' voor deze
periode door alle drie de partijen voor akkoord wordt getekend.

De samenwerkingsovereenkomst'Regionaal Talenten Centrum Handboogschieten
(periode 1 december 2Ot6 tlm 30 november 2OL7)' is onderdeel van deze beschikking

Subsidie
Wij verlenen u voor de periode 1 september 2018 t/m 31 augustus 2019 een subsidie
voor een bedrag van maximaal€ 2.000,- (voor 0,1 fte). Voor de berekening van deze
subsidie verwijzen wij naar het addendum behorend bij de samenwerkingsovereenkomst
Brede Impuls Combinatiefuncties. Binnen de bestaande middelen in deze regeling is
ruimte om dit bedrag toe te kennen. Dit onder voorbehoud van goedkeuring van de
gemeentebeg roting 20 19.

Dienstverlening
De subsidie wordt verleend voor de dienstverlening door de combinatiefunctionaris
handboog in het kader van de Brede Impuls Combinatiefuncties, zoals omschreven in de
samenwerkingsovereenkomst 'Regionaal Talenten Centrum Handboogschieten' en
bijgaand addendum behorend bij de samenwerkingsovereenkomst.
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Voorschot/Verreken in g
De subsidie wordt in zijn geheel als voorschot verstrekt. Zodra wij het ondertekende
addendum retour ontvangen hebben, zullen wij dit bedrag overmaken op
bankrekeningnummer NL30ING80681514205 onder vermelding van
combinaticfunctionaris RTC handboog Weert.

Verplichtingen
De subsidie wordt verleend op grond van artikel 4:23, derde lid onder d., als incidentele
subsidie, uit de'Algemene wet bestuursrecht'.

Aan de subsidie wordt de verplichting verbonden dat uw organisatie:
. zich houdt aan de vastgelegde afspraken tussen uw instelling, de deelnemende

scholen en de gemeente Weert (vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst
'RegionaalTalenten Centrum Handboogschieten' periode 1 december 2Ot6 t/m
30 november 2Ot7 en bijgaancl acldenclt¡m behorende bij cleze
samenwerkingsovereen komst) ;

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

Verantwoording en vaststelling
Uiterlijk 1 maart 2019 levert u een tussenevaluatie in. En uiterlijk 1 september 2019
levert u een definitieve evaluatie van werkzaamheden in, inclusief de aanvraag voor
subsidievaststelling. In de (tussen)evaluatie wordt inhoudelijk verslag gedaan van
werkzaamheden, het aantal uren dat is besteed en welke doelgroepen zijn
benaderd/betrokken.

Het college kan bepalen dat ook andere, dan de hierboven bedoelde gegevens en/of die
voor de vaststelling van belang zijn, moeten worden overlegd.

Niet eens met het beslu¡t?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschritt 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



úr

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Monique Poell. Zij is bereikbaar
op telefoonnummer (0495) 575 497 en per e-mail op m.ooellvanthuijl@weert.nl

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders,

G. Brin an
gemeentesecretaris

Bijlage(n): Addendum II RTC Handboog 2018-2019
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ADDENDUM II RTC Handboog 2018-2019

Dit addendum heeft betrekking op de'Samenwerkingsovereenkomst RegionaalTalenten
Centrum Handboogschieten (1 december 2Ot6 tot en met 30 november 2077)'tussen de
gemeente Weert, de Nederlandse Handboog Bond en Stichting Promotie en Ontwikkeling
Handboogsport (STIPOH), ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders
van 6 oktober 2016.

Ondergetekenden verklaren tegen dezelfde voorwaarden als genoemd in bovengenoemd
convenant om de samenwerking tussen ondergenoemde instellingen te verlengen voor de
periode van 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019.

De bijdrage van de gemeente bedraagt:
. € 2.000,- voor de bijdrage in het salaris van 0,1 fte combinatiefunctionaris handboog.

Aan het verlengen van deze samenwerkingsovereenkomst kunnen geen rechten voor de
periode vanaf 1 september 2Ot9 worden ontleend.

Organisatie Vertegenwoordigd
door

Datum Handtekening

Nederlandse
Handboog Bond

A. Strijbis

Stichting
Promotie en
Ontwikkeling
Handboogsport

M. Steinmetz

Gemeente Weeft G. Gabriëls


