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Onderwerp

Ons kenmerk
Subsidievaststelling Swim2Play sept-dec 2017

DJ-489970

Geachte mevrouw Botden,

Op 27 maart 2018 heeft u ons een brief gestuurd. Hierin vraagt u ons om de subsidie
voor Swim2Play over de periode september tot en met december 2OL7 vast te stellen. In
deze brief leest u ons besluit.

Subsidie
Vastoestelde subsidie
Wij stellen de subsidie voor het programma Swim2Play over de periode september tot en
met december 2OL7 vast op € 31-22L,-. Dit doen wij op basis van de door u ingediende
aanvraag. De wettelijke grondslag voor de subsidie is gebaseerd op de "Subsidieregeling
Professionele Instellingen Weert 2OL7".

Verleende subsidie
In onze subsidiebeschikking van 30 november 20L7 , ons kenmerk 21805, is aan u een
voorlopige maximale subsidie verleend van € 35.000,-.

Verreken ing /terug beta ling
Voor de uitvoering van het programma Swim2Play is een subsidievoorschot uitbetaald
van € 33.000,-. Dit betreftde optelsom van de bedragen €20.725,- en€72.275,-,
zoals vermeld in de beschikking subsidieverlening Swim2Play sept-dec 2077 van
30 november 2OI7. Het vastgestelde subsidiebedrag bedraagt € 3t.22t,-.
De subsidievaststelling komt niet overeen met het uitbetaalde voorschot. Het bedrag
van het voorschot is hoger dan het bedrag van de subsidievaststelling. Er moet dus een

Wij verzoeken u het teveel uitbetaalde voorschot ad€ 1.779,- terug te betalen.
Wilt u dit binnen 30 dagen na dagtekening van deze brief overmaken?
U kunt dit doen op rekeningnummer NL13 BNGH 0285 0093 03 ten name van
Gemeente Weert, onder vermelding van "Retour subsidie Swim2Play (5300000)".
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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
6CIOO A7 WFFRT

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
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- 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 Barry Hofland van de afdeling
Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 0495-57543L
en per e-mail op B.Hofland@)weert.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
secretaris

ns

2


