WEERT

GEMEENTE

Punt Welzijn

T.a.v. het bestuur
Postbus 112

6000 AC WEERT

Weert, 31 oktober 2018
Onderwerp: Beschikking subsidievaststelling combinatiefunctionaris beweegmakelaar

2017-20L8.
Ons kenmerk: 27266 / 596225
Geacht bestuur,
U heeft een aanvraag voor subsidievaststellinj ingediend bij de Gemeente Weert.

Hiermee vraagt u ons om de verleende subsidie voor de inzet van de beweegmakelaar (zie
onderstaand overzicht)vast te stellen. In deze beschikking leest u ons besluit.

Inzet combinatiefu nctionaris
Beweegmakelaar
Beweegmakelaar

fnzet periode
o1-o2rr7 - 31-01r18
01-02-'18

-

31-08-'18

Bedraq
€ 25.000,€ 14.583,-

Subsidie
Wij stellen de subsidie met betrekking tot de periode Ot-02-2017 t/m 31-01-2018 vast op
een bedrag van € 25.000,-. U¡t het evaluatierapport is gebleken dat Stichting Punt Welzijn
voldoet aan de gemaakte prestatieafspraken.
Wij stellen de subsidie met betrekking tot de periode 01-02-2018 t/m 31-08-2018 vast op
een bedrag van € 11.667,-. Uit het evaluatierapport is gebleken dat Stichting Punt Welzijn
voldoet aan de gemaakte prestatieafspraken, maar het activiteitenbudget van de
beweegmakelaar niet is ingezet c.q. gebruikt.

Voorschot/betaling
U heeft een voorschotbedrag gekregen op de subsidie voor inzet van de beweegmakelaar
betreffende de periode OL-02-2077 t/m 31-01-2018. Deze subsidie komt overeen met het
uitbetaalde voorschot. Er zal geen verrekening plaatsvinden.

Voor de subsidie met betrekking tot de inzet beweegmakelaar, periode 01-02-2018 t/m
31-08-2018 heeft betaling nog niet plaatsgevonden. Op het subsidiebedrag ad. € 14.583,wordt het bedrag ad. € 2.916,- in mindering gebracht. Het resterende bedrag ad. €IL.667,wordt, op het bij ons bekende IBAN nummer, overgemaakt.

W¡lhelminas¡ngel 101

Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: t4 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nt
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert

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);
de reden waarom u bezwaar maakt.

Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal

Vragen?
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met mevrouw Monique Poell (via
doorkiesnummer 575497 of per e-mail M.Poellvanthuijl@weert.nl.
Met vriendel ijke groet,
burgemeester en wethouders,

¡

G.B nkman
gemeentesecretaris

.A.M

GEMEENTE

vtlEERT

Paramedisch Expertise Centrum Eindhoven B.V
T.a.v. Dhr. P. Maas
Vijfkamplaan 8
5624 EB Eindhoven

Weert, 31 oktober 2018
Onderwerp: Beschikking subsidievaststelling combinatiefunctionaris volleybal 2Ot72018.
Ons kenmerk: 27266 / 59622I
Geacht bestuur,
U heeft een aanvraag voor subsidievaststelling ingediend bij de Gemeente Weeft.
Hiermee vraagt u ons om de verleende subsidie voor de inzet van de combinatiefunctionaris
volleybal (RTC + breedtesport) vast te stellen. In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
Wij stellen de subsidie met betrekking tot inzet van de combinatiefunctionaris volleybal vast
op een bedrag van € 19.375,-. Uit het evaluatierapport is gebleken dat is voldaan aan de
gemaa kte prestatieafspra ken.

Voorschot/betaling
U heeft een voorschotbedrag gekregen op de subsidie. Deze subsidie komt overeen met
het uitbetaalde voorschot. Er zal geen verrekening 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. 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

Vragen?
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met mevrouw Monique Poell (via
doorkiesnum mer 57 5497 of per e-mai I M. Poellvanthu ijl@weert. nl.

Wilhelminasingel 101

Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
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Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
gemeentesecretaris

GEMEENTE

vtlEERT

Bibliocenter
T.a.v. directie
Wilhelminasingel 250
6001 GV WEERT

Weert, 31 oktober 2018
Onderwerp: Beschikking subsidievaststelling combinatiefunctionaris leescoach 20L72018.
Ons kenmerk: 27 266 / 596279

Geacht bestuur,
U heeft een aanvraag voor subsidievaststelling ingediend bij de Gemeente Weert.
Hiermee vraagt u ons om de verleende subsidie voor de inzet van de leescoach vast te

stellen. In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
Wij stellen de subsidie met betrekk¡ng tot inzet van de leescoach vast op een bedrag van
€ 17.000,-. Uit het evaluatierapport is gebleken dat Bibliocenter voldoet aan de gemaakte
prestatieafspraken.

Voorschot/betaling
U heeft een voorschotbedrag gekregen op de subsidie. Deze subsidie komt overeen met
het uitbetaalde voorschot. Er zal geen verrekening 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. Het adres is:
Postbus 950

6000 AZ WEERT

Zorgtu 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 brieÇ dus niet digitaal

Vragen?
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met mevrouw Monique Poell (via
doorkiesnum mer 57 5497 of per e-mail M. Poellva nthu ijl@weert. nl.

Wilhelminasingel 101

Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
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Met vriendelijke g roet,

burgemeester en wethouders,

G

nkman

gemeentesecretaris

bu

GEMEENTE

vVEERT

RICK

T.a.v. directie
Wilhelminasingel 12
6001 GT WEERT

Weert, 31 oktober 2018
Onderwerp: Beschikking subsidievaststelling combinatiefunctionaris cultuurcoach en
KU&CU 20L7-2018.
Ons kenmerk: 27 266 / 596226
Geacht bestuur,
U heeft een aanvraag voor subsidievaststelling ingediend bij de Gemeente Weeft.
Hiermee vraagt u ons om de verleende subsidie voor de inzet van de cultuurcoach en
KU+CU vast te stellen. In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
Wij stellen de subsidie met betrekking tot inzet van de cultuurcoach vast op een bedrag van
€ L2.400,-. Uit het evaluatierapport ¡s gebleken dat RICK voldoet aan de gemaakte
prestatieafspraken.

Wij stellen de subsidie met betrekking tot KU+CU vast op een bedrag van € 19.600,-. Uit
het evaluatierapport is gebleken dat RICK voldoet aan de gemaakte prestatieafspraken.

Voorschot/betaling
U heeft een voorschotbedrag gekregen op de subsidie. Deze subsidie komt overeen met
het uitbetaalde voorschot. Er zal geen verrekening 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. 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

Wilhelminasingel 101
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Vragen?
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met mevrouw Monique Poell (via
doorkiesnum mer 57 5497 of per e-mai I M. Poel lvanthu ij @weert. n l.
I

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders,

G.

nkman

gemeentesecretaris

mans

GEMEENTE

vtlEERT

Nederlandse Handboog Bond
T.a.v. dhr. W. van de Worp
Postbus 160

6800 AD Arnhem

Weert, 31 oktober 2018
Onderwerp: Beschikking subsidievaststelling combinatiefunctionaris RTC handboog

20t7-20t8.
Ons ken merk: 27 266 / 596223
Geacht bestuur,
U heeft een aanvraag voor subsidievaststelling ingediend bij de Gemeente Weert.
Hiermee vraagt u ons om de verleende subsidie voor de inzet van de combinatiefunctionaris
RTC Handboog vast te stellen. In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
Wij stellen de subsidie met betrekking tot inzet van de leescoach vast op een bedrag van
€ 1.500,-. Uit het evaluatierapport is gebleken dat de Nederlandse Handboog Bond
voldoet aan de gemaakte prestatieafspraken.

Voorschot/betaling
U heeft een voorschotbedrag gekregen op de subsidie. Deze subsidie komt overeen met
het uitbetaalde voorschot. Er zal geen verrekening 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. Het adres is:
Postbus 950

6000 AZ WEERT

Zorglu 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);
- de reden waarom u bezwaar maakt.
Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal

Vragen?
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met mevrouw Monique Poell (via
doorkiesnum mer 57 5497 of per e-mail M. Poel lvanthu ijl@weert. nl.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
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Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G

nkman

gemeentesecretaris

