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Geachte heer Reijnders,

U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de Gemeente Weert. In deze beschikking leest u
ons besluit.

Subsidie
Wij hebben besloten u voor 2018 een subsidie van maximaal€22.059,67 te verlenen als
bijdrage in de kosten van twee dagdelen open inloop als onderdeel van de Hoeëskamer
Boshoven, zoals beschreven in uw aanvraag. De subsidie wordt verstrekt op basis van een
begrotingspost en op deze subsidie is de'Algemene subsidieverordening Weert 2017'van
de gemeente Weert van toepassing.

Activiteiten
In samenwerking met Stichting Sociaal Cultureel Werk Boshoven en METggz begeleidt
Stichting PSW sinds 2OI7 de activiteit'De Hoeëskamer'in wijkaccommodatie't Kwintet in
Boshoven. De Hoeëskamer is een open inloop van vier dagdelen per week waar
buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten plaatsvinden. Door de inloop
wordt het beroep op een maatwerkvoorziening voorkomen danwel verminderd.
De Hoeëskamer Boshoven is tenminste vier dagdelen per week geopend: twee dagdelen
worden verzorgd door METggz (inloop GGZ) en twee dagdelen worden verzorgd door PSW.
Deze subsidie is bedoeld als bijdrage in de kosten voor de twee dagdelen die PSW
verzorgt.

Voorschot
Het totale bedrag van € 22.059,67 maken wij over op uw bankrekeningnummer
NL10 RABO Ot02 2499 03 onder vermelding van 'subsidie Hoeëskamer Boshoven 2018'.

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.

Verplichtingen
Er is een aantal verplichtingen waaraan u als subsidieontvanger moet voldoen:
- U verricht de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend.
- U informeert het college zo spoedig mogelijk schriftelijk:

- over besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteit(en)
waarvoor subsidie is verleend, dan wel opheffing van de organisatie.

- over relevante wijzigingen in de financiële en/of organisatorische verhouding met
derden.

- wanneer er wijziging van de statuten plaatsvindt voor zover het betreft de vorm van
de rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon

- U doet onmiddellijk schriftelijk melding aan het college zodra aannemelijk is dat:

Wilhelminasingel 101

rereroon: L4 o4ss"'?ili'ïi??i"åå'81';:';,':::',?jli?;?-i33i-'J;!f, n"'uun,".weert nr
Website: www.weert.nl



- de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend niet of niet geheel zullen worden
verricht.

- er niet of niet geheel aan de aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden
voorwaarden en/of verplichtingen zal worden voldaan.

- de activiteit(en) of het programma van activiteiten wordt uitgevoerd in de gemeente
Weert.

- de activiteit(en) of het programma van activiteiten streeft een naar aard zo groot
mogelijk publiek na.

Aanvul lende verolichtingen
Naast de algemene subsidieverplichtingen gelden voor u nog de volgende aanvullende
verplichtingen:

- tenminste een maal per jaar draagt u zorg voor overleg tussen de gemeente en de
vertegenwoordigers van het initiatief de Hoeëskamer Boshoven om elkaar te
informeren over de voortgang.

- als input voor dit overleg zorgt u vooraf voor een beknopte voorgangsrapportage,
samen met partner METggz.

- om aan te tonen dat de doelstelling 'verminderen of voorkomen van een
maatwerkvoorzieninq Wmo' behaald wordt, verleent u uw medewerking aan
eventuele onderzoeken die de gemeente Weert daartoe zal uitvoeren. Wij
betrekken u en part METggz tijdig bij de voorbereiding.

Verantwoording
U levert ulterlijk l april 2019 een a¿rnvr¿.ag tot vaststelling van de subsidie in bij het
college van B&W. Bij de aanvraag tot vaststelling verantwoordt u zich door middel van een
schriftelijke rapportage, waarin u in elk geval onderstaande vragen beantwoordt:

Welke - voor Boshoven - (ver)nieuwe(nde) activiteiten zijn georganiseerd?
- Is het aanbod aan activiteiten en ondersteuning voor inwoners van Boshoven structureel

uitgebreid?
- Hoe worden inwoners betrokken bij het initiatief (halen en brengen)? Hoe wordt

ingespeeld op hun behoeften bij het zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de wijk
Boshoven?

- Zijn de deelnemers tevreden? Waar blijkt dit uit?
- Is er meer buurthulp dan bij de start van dit initiatief? Waar blijkt dat uit?
- Wie worden er bereikt (aantallen: dagelijks, wekelijks, peractiviteit en unieke

bezoekers).
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- Wat is de status van het initiatief Hoeëskamer bij het einde van het subsidietijdvak (31

december 2018) en wat is het perspectief voorde korte (2019-2020) en middellange
termijn (202I)? Daarbij ook ingaan op: welke partijen zijn en/of zullen worden
betrokken. Is de samenwerking tussen partijen verbeterd?

- Op welke wijze wordt de continuiteit van het initiatief geborgd, zowel inhoudelijk, als
financieel?

Op basis van het inhoudelijke verslag, kan de gemeente beoordelen of de activiteiten,
waarvoor de subsidie is verleend, hebben plaatsgevonden. Daarnaast overlegt u een
financiële verantwoordi ng.
Het college kan bepalen dat u ook andere, dan de hierboven bedoelde gegevens en/of die
voor de vaststelling van belang zijn, moet overleggen. Hiervan stellen wij u tijdig op de
hoogte.

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 behanclelen.
Schrijf in uw bezwaarschrlft ln 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.
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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 Linda Vriens.Zijis bereikbaar op
telefoonnummer (0495) 57 58 00 en per e-mail op L.Vriens@weert.nl.

Wij wensen u veel succes met uw activiteiten.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
gemeentesecretaris

Bijlage: subsidieaanvraag PSW 2018
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