
GEMEENTE vtlEERT

Stichting Punt Welzijn
T.a.v. de heer T. van Ekerschot
Postbus 112
6000 AC WEERT

Weert, 27 juni 20tB

Onderwerp : Beschikkingbeweegmakelaar20lB-2019

Beste meneer Van Ekerschot,

Op26 juni 2018 hebben wij besloten om de samenwerking met betrekking tot de
beweegmakelaar te verlengen voor de periode 1 september 2O1B tot en met 31 augustus
2019. Dit met de voorwaarde dat'Addendum IV combinatiefunctionaris beweegmakelaar
(1 september 2018 tlm 3L augustus 2OI9)' tot verlenging van de
Samenwerkingsovereenkomst Punt Welzijn en Gemeente Weert in het kader van de Brede
Impuls combinatiefuncties (1 september 2Ot6 t/m 31 augustus 2OI9)'voor deze periode
door beide partijen voor akkoord wordt getekend.

De'Samenwerkingsovereenkomst Punt Welzijn en Gemeente Weert in het kader van de
Brede Impuls combinatiefuncties (1 september 2076 t/m 31 augustus 2019)' is onderdeel
van deze beschikking.

Subsidie
Wij verlenen u voor de periode 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019 een
subsidie voor een bedrag van maximaal€ 25.000,- (incl. € 5.000,- activiteitenbudget)
voor 0,4 fte beweegmakelaar. Dit onder voorbehoud van goedkeuring van de
gemeentebeg roting 20 19.

Dienstverlening
De subsidie wordt verleend voor de dienstverlening door de combinatiefunctionaris
beweegmakelaar in het kader van de Brede Impuls Combinatiefuncties, zoals omschreven
in de'Samenwerkingsovereenkomst Punt Welzijn en Gemeente Weert in het kader van de
Brede Impuls combinatiefuncties (1 september 2016 t/m 31 augustus 2}lg)' en bijgaand
addendum behorend bij de samenwerkingsovereenkomst.

Voorschot/Verreken i n 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 IBAN N L37RABoo57 5027 126 onder vermeldi ng van
"Com bi natiefu nctionaris beweeg ma kelaa r 20 1B- 20 Lg'.

Verplichtingen
Aan de subsidie wordt naast de voor subsidieontvanger geldende verplichtingen uit de
"Algemene wet bestuursrecht" en "Subsidieregeling Professionele Instellingen 2018", de
verplichting verbonden dat uw organisatie:
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. zich houdt aan de vastgelegde afspraken tussen uw instelling en de gemeente Weert
(vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst'Let's Move Brede Impuls
èomUinatiefuncties periode 1 september 2076 t/m 31 augustus 2019'en bijgaand
addendum behorende bij deze samenwerkingsovereenkomst);

r zo spo€dig mogelijk ons schriftelijk informeert indien aannemelijk is dat de

dieustverlening waarvoor de subsidic is verlccnd niet of niet geheel zal worden verricht-

Verantwoordi ng en voorwaarden
Uiterlijk t maart2Qt9 levert u een tussenevaluatie in. En uiterlijk 1 september 2019 levert

u een definitieve evaluatie van werkzaamheden in, inclusief de aanvraag voor
subsidievaststelling. Aan de hand van werkelijke uitgaven van de beweegmakelaar wordt
het activiteitenbudget vastgesteld.

In de (tussen)evaluatie en aanvraag wordt inhoudelijk verslag gedaan van de

dienstverlening, het totaal aantal uren dat daaraan is besteed en welke doelgroep/ aantal

mensen zijn bereikt.

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 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

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

brie?. 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 inclienerr karr alleen met een brieÇ dus niet digitaal'

Vragen?
l-teeft u nog vragen? Neem gerust contact op met mevrouw Monique Poell. Zij is
telefonisch bereikbaar via 0495-575497. Of per e-mail m.poellvanthuijl@weert'nl.

Met vriendel ijke g roet,
burgemeester en wethouders,

G. nkman
gemeentesecretaris

A.A.
r
mans



Bijlage(n) Addendum IV combinatiefunctionaris beweegmakelaar 1 september
2018 tot en met 31 augustus 2019.



GEMEENTE vyEERT

ADDENDUM IV
Com binatiefunctiona ris beweeg ma kelaar

1 september 2O18 tot en met 31 augustus 2019

Dit addendum heeft betrekking op de'Samenwerkingsovereenkomst Punt Welzijn en
Gemeente Weert in het kader van de Brede Impuls combinatiefuncties (1 september 2016
t/m 31 augustus 2OLg)'en is in lijn met het gemeentelijke beleid Let's Move! 2011e.v.,
vastgesteld door de raad op 6 juli 2011.

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

De bijdrage van de gemeente bedraagt:
. € 20.000,- voor de bijdrage in het salaris van 0,4 fte combinatiefunctionaris

beweegmakelaar;
. € 5.000,- voor de bijdrage aan het activiteitenbudget van de combinatiefunctionaris

beweegmakelaar.

Aan het verlengen van deze samenwerkingsovereenkomst kunnen geen rechten voor de
periode vanaf 1 september 2019 worden ontleend.

Organisatie Vertegenwoordigd
door

Datum Handtekening

Punt Welzijn T. van Ekerschot

Gemeente Weert G. Gabriëls


