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Stichting Metggz
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Onderwerp

Uw kenmerk
Ons kenmerk

Vaststelling subsidie Inloop GGZ 2OL7

z/ t6 /030933, DJ-487 542

Geachte mevrouw Rovers,

U heeft een aanvraag ingediend bij de gemeente Weert. Hiermee vraagt u ons om de
vaststelling van de subsidie die is verleend voor de Inloop GGZ2OL7.In deze
beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
De gemeente Weert heeft de subsidie voor het organiseren van de Inloop GGZ 2077
definitief vastgesteld op € 80.292,-.
U geeft in uw aanvraag aan dat METggz € 474,09 meer kosten heeft gemaakt dan de
verleende subsidie. Zoals afgesproken neemt METggz dit nadelige resultaat voor haar
rekening.

Betaling/Verrekening
De subsidie is via voorschotten al volledig uitbetaald. Er zal dus geen nabetaling meer
plaatsvinden.

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 van de gemeente Weert. 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
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(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

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Saskia Doek van de afdeling
OCSW. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06 -11 388 713 en per e-mail op
S.Doek@weert.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
secreta ris

erJmans


