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Stichting Punt Welzijn
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weert, 304U6.2018
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beschikking subsidievaststelling 20 17
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Geachte heer van Ekerschot,
U heeft een aanvraag ingediend bij de gemeente Weert. Hiermee vraagt u ons om vaststelling van de garantiesubsidie dagopvanglocatie Beekstraat 54 voor het jaar 2077.|,n deze
beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
Wij stellen de subsidie voor het jaar 2017 vast op € 15.092,00. De grondslagen zijn vastgelegd in hoofdstuk 4 van de subsidieregeling Algemene subsidieverordening Weert 2017.
U

itbetaalde voorschotten

U heeft geen voorschotbedrag op de subsidie ontvangen.

Betaling/Verrekening
U heeft nog subsidie tegoed. Wij maken het bedrag van
rekeningnummer NL37 RABO 0575 027126.

€ 15.092,00 over op uw bank-

Het uit te betalen bedrag verrekenen wij met eventuele opeisbare schuld(en) van uw
organisatie aan de gemeente. Als dit van toepassing is, ontvangt u een brief van de
afdeling Financiën van de gemeente.

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

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.

Tot slot
De subsidieregeling Algemene subsidieverordening Weert 2017 kunt u vinden op de
website van de gemeente Weert via www.weert.nl/Verordeningen. U vindt de regeling
onder de letter S.
Wilhelminas¡ngel 101
Correspondent¡e: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl

Website: www.weert.nl

- Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Linda Vriens. Zij is bereikbaar op
telefoonnummer (0495) 57 58 00 en per e-mail op L.Vriens@weert.nl.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders,

nkman
secretaris
G.
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