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Geacht Bestuur,
Op 26 juni 2018 hebben wij besloten om de samenwerking met betrekking tot de

combinatiefunctionaris cultuurcoach met uw Stichting te verlengen voor de periode 1
september 2018 t/m 31 augustus 2019. D¡t op voorwaarde dat'Addendum III'tot
verlenging van de samenwerkingsovereenkomst Brede Impuls Combinatiefuncties door
beide partijen voor akkoord wordt getekend.
De samenwerkingsovereenkomst Brede Impuls Combinatiefuncties (periode 1 september

2075 tlm 31 augustus 2016)'en de verlenging middels 'Addendum I (1 september 2016
t/m 31 augustus 2OI7)', Addendum II (1 september2OtT t/m 31 augustus 2018) en
'Addendum III (1 september 2018 t/m 31 augustus 2OI9)' zijn onderdeel van deze
beschikking.

Subsidie

Wij verlenen u voorde periode l september 2018 t/m3t augustus 2019 een subsidie
voor een bedrag van maximaal € 12.400,- voor O,62fte. Dit onder voorbehoud van
goedkeuring van de gemeentebegroting 2019. Voor de berekening van deze subsidie
verwijzen wij naar het addendum behorend bij de samenwerkingsovereenkomst Brede
Impuls Com binatiefu ncties.

Dienstverlening
De subsidie wordt verleend voor de dienstverlening van Stichting Rick in het kader van
de Brede Impuls Combinatiefuncties. Dit is omschreven in de
samenwerkingsovereenkomst Brede Impuls Combinatiefuncties (periode 1 september
2015 t/m 31 augustus 2016) en bijgaand addendum behorend bij de
sa

menwerki ngsovereen komst.
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De subsidie wordt in zijn geheel als voorschot verstrekt. Zodra wij het ondertekende
addendum retour ontvangen hebben zullen wij dit bedrag overmaken op uw
bankrekeningnummer NL72RABO0 1769 16865.

Verplichtingen

Aan de subsid¡e wordt, naast de voor subsidieontvanger geldende verplichtingen uit de
,'Algemene wet bestuursrecht" en "Subsidieregeling Professionele Instellingen 2017", de

verplichting verbonden dat uw organisatie:
. zicñ houdt aan de vastgelegde afspraken tussen uw instelling, de deelnemende
scholen en de gemeente Weert (vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst
Brecle Impuls Combinatiefuncties l september 2015 t/m 31 augustus 2016 en
bijgaand addendum behorende bij deze samenwerkingsovereenkomst);
. zolpoedig 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

Voor 1 maart 2019 levert u een tussenevaluatie in. Uiterlijk 1 september 2Ot9 levert u
een definitieve evaluatie van werkzaamheden in, inclusief de aanvraag voor de
su bsid

ievaststell i ng.

In de evaluatie en aanvraag wordt inhoudelijk verslag gedaan van de dienstverlening,
het totaal aantal uren dat daaraan is besteed en de uitgevoerde projecten' Tevens wordt
inzichtelijk gemaakt hoeveel scholen, groepen en leerlingen zijn bereikt. De financiële
paragraaf maakt onderdeel uit van deze aanvraag. Het college kan bepalen dat ook
andere, dan de hierboven bedoelde gegevens en die voor de vaststelling van belang zijn,
moetert 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 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 kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
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Let op: een bezwaarschrift indiénén kan alleen met een brlef, dus niet digitaal.

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.poellvanthuijl@weert.nl

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
Gemeentesecretaris
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Dit addendum heeft betrekking op de'Samenwerkingsovereenkomst Brede Impuls
Combinatiefuncties (periode 1 september 2015 t/m 31 augustus 2016)'tussen de
gemeente Weert en Stichting Rick, ter uitvoering van het besluit van burgemeester en
wethouders van 26 juni 2018.
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:

.

€

L2.4OO,- voor de bijdrage in het salaris van 0,62

fte cultuurcoach

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