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Onderwerp
Subsidie 2020 Stichting Halt

Voorstel
Voor 2020 een subsidie te verlenen van maximaal€ 30.090,- aan Stichting Halt conform
bijgevoegde conceptbeschikki ng.

Inleiding
Het bestuur van Stichting Halt heeft op 29 maart 2019 de subsidieaanvraag 2O2O
aangeboden.

Beoogd effect/doel
Subsidiebudget inzetten voor het verrichten van een aantal taken die invulling geven aan
het gemeentelijk Veiligheidsbeleid.

Argumenten
Stichting Halt heeft conform de'Algemene Subsidieverordening Weert 2Ot7' en
'Su bsidieregel i ng Professionele Instel I i ngen Weert 2OL7' de su bsid ieaan v raag 2O2O
aangeboden.

De gemeenteraad heeft op 13 maart 2019 het Integrale veiligheidsbeleidsplan Weert,
Nederweert en Leudal vastgesteld. De door Stichting Halt in het jaar 2020 uit te voeren
activiteiten zijn opgenomen in het werkplan 2O2O en betreffen:

. Geven van voorlichtíng Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs (onderwerp naar
keuze school);

. Uitvoering projectterugdringenmiddelengebruik;

. Uitvoering project maatwerk;

. Uitvoering project preventieve gedragsinterventie;

. Uitvoering maatwerk.

Jaarlijks wordt een beschikking afgegeven voor het betreffende tijdvak, conform de
'Su bsid ieregel i ng Professionele Instel I i ngen Weert 20 t7'.
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Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
In de begroting 2020 van Stichting Halt is een subsidie van de gemeente Weert
opgenomen van € 30.090,-.

Het maximaal totaal subsidie van € 30.090,- wordt ten laste gebracht van de
begrotingspost grootboeknummer 140.0000 Aanpak criminaliteit, kostencategorie
6.42.5000 Overige inkomensoverdrachten.

Na de subsidieverlening aan Stichting Halt resteert er een bedrag van
C2.625,- in dit budget.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Op basis van de aangeleverde jaarstukken zal beoordeeld worden of Stichting Halt voldoet
aan de geldende verplichtingen die conform de'Algemene wet bestuursrecht'en de
'subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2017'worden gesteld aan de
professionele instellingen. Op basis hiervan en de aanvraag van Stichting Halt zal
vaststelling van de subsidie 2020 door uw college plaatsvinden.

Comm unicatie/participatie
Het bestuur van Stichting Halt d.m.v. bijgevoegde conceptbeschikking op de hoogte
brengen van uw besluit.

Overleg gevoerd met
Intern:
P. Vos (financieel consulent)

Extern:
Het bestuur van Stichting Halt

Bijlagen:
Subsidieaanvraag 2O2O

Conceptbeschikking subsidieverlening 2020
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