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Geachte heer Schatorjé,

In deze brief informeren we u over ons besluit naar aanleiding van uw verzoek om
financiële ondersteuning te verlenen voor het Centrum Seksueel Geweld Limburg (CSG).

Bestuurscommissie Wmo Regionale Taken (BC Wmo)
Uw verzoek is in respectievelijk de BC Wmo van 30 augustus en 19 september 2018
behandeld en dit heeft geresulteerd in het volgende standpunt:

. De BC Wmo gaat akkoord met de vraag de gemeenten voor te leggen € 0,11 per
inwoner bU te dragen voor de taken van het CSG vanaf 1 januari 2019.

¡ De BC Wmo gaat (op dit moment) niet akkoord met de garantstelling voor de
niet-declarabele kosten van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+
(MUMC+) in 2020 en 2027.

Besluit
Op 5 februari jl. hebben we besloten om het standpunt van de BC Wmo over te nemen.
Hetgeen betekent dat we in 2019,2020 en 2O2L € 0,11 per inwoner bijdragen ten
behoeve van het CSG en op dit moment niet akkoord gaan met de garantstelling voor de
niet-declarabele kosten van het MUMC+ in 2020 en 2027. Reden hiervoor is dat wij de
uitkomst willen afwachten van de onderhandelingen met de zorgverzekeraar, die u
hierover samen met het MUMC+ gaat voeren.

Uitdrukkelijk wijzen wij erop dat onze bijdrage voor de jaren 2019, 2020 en 2O2L géén
structurele bijdrage na 2O2t inhoudt. Alsdan zal nieuwe besluitvorming dienen plaats te
vinden.
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Voor 2019 kunt u ons, op basis van het inwonertal van 49.855 (1 januari 2018) een
factuur sturen van € 5.484,-.

Vragen
Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Merel de Graef. Dít kan per mail
via m.de.graef@weert.nl of per telefoon via 0495-575996.

Met vriendelijke groet,
bu rgemeester en wethouders,

G. Brinkman
gemeentesecretaris


