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Geachte heer Hermans,

U heeft op 13 februari 2019 een subsidieaanvraag ingediend bij de Gemeente Weert.
Hiermee vraagt u ons om subsidie voor het jaar 2019 voor de activiteit Thuisadministratie
Tevens geeft u aan uw subsidieaanvraag van 16 november 2018 in te trekken. In deze
beschikking leest u ons besluit.

Subsidie 2O19
Wij hebben besloten u voor het jaar 2019 subsidie te verlenen voor een bedrag van
maximaal€ 7.500,-.

Activiteiten
De subsidie wordt verleend voor het bieden van ondersteuning aan 175 inwoners op het
gebied van thuisadministratie zoals nader toegelicht in uw aanvraag. De aanvullende
afspraken met betrekking tot de samenwerking met het Team Schulddienstverlening zijn
in bijlage 1 vastgelegd.

Uitbetaling
U krijgt 2 voorschotbedragen van elk € 3.750,-. De betaling van de voorschotbedragen
vindt plaats in maart 2019 en augustus 2019. De voorschotbedragen maken wij over op
uw bankrekening met nummer NL69R48O0315578904, ten name van Stichting Vrijwillige
Admin istratieve Ondersteu n ing Weert e.o.
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Verplichtingen
Er is een aantal algemene verplichtingen waaraan u als subsidieontvanger moetvoldoen:
- 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
waarvoor subsidie is verleend, dan wel opheffing van de organisatie;

- over relevantie 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:
- de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend niet of niet geheel zullen worden

verricht;
- er niet of niet geheel zal worden voldaan aan de verplichtingen, welke verbonden

zijn aan de beschikking tot subsidieverlening.

Aan de subsidie wordt, naast de geldende verplichtingen uit de 'Algemene wet
bestuursrecht', de verplichting verbonden dat uw sticht¡ng zich houdt aan de afspraken
zoals deze in bijlage 1 zijn vastgelegd.
- Verder wordt aan de subsidieverlening de verplichting verbonden dat:

- de stichting continu over minimaal 30 vrijwilligers thuisadministratie beschikt die
ingezet kunnen worden in de gemeente Weert;

- de vrijwilligers worden opgeleid en begeleid conform het ingediende werkplan;
- de vrijwilligers beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);
- de stlchtlng haar rol neemt als organisatie in de Weerter netwerkgemeente.

Indien u zich niet aan de gestelde verplichtingen houdt, kan dit eftoe leiden dat de

subsidie (al dan niet gedeeltelijk) wordt teruggevorderd.

Vaststelling en verantwoording
In tegenstelling tot eerdere subsicliejaren, worclt de subsidie voor 2019 niet direct
vastgesteld. Dit komt doordat het aangevraagde subsidiebedrag hoger is dan € 5.000,-
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U dient hiervoor uiterlijk vóór 1 april2O2O de aanvraag voor de vaststelling van de

subsidie voor het jaar 2019 in. Het formulier dat u hiervoor kunt gebruiken, vindt u als
bijlage lrij deze beschikking.
Voor de vaststelling dient vast te staan dat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht.

Zoals met u besproken op 19 februari 2019 dient u bii de aanvraag voorde vaststellinq de

volgende stukken mee te sturen:
- jaarverslag 2019
- financiële verantwoording 20t9, afgezet tegen de ingediende begroting 20t9.

Wij kunnen besluiten om verstrekte subsidies steekproefsgewijze te controleren. U bent
verplicht hieraan medewerking te verlenen



Evaluatie
In het 3e kwartaal 2019 zal de uitvoering van de activiteit thuisadministratie en de
samenwerking worden geëvalueerd. Ten behoeve van deze evaluatie houdt u een
overzicht bij van het aantal inwoners dat u bij thuisadministratie heeft ondersteund, de
wijze van ondersteuning en de wijze waarop de inwoner bij u is binnengekomen.

Op basis van de evaluatie zal worden besloten of de samenwerking in 2020 wordt
vooftgezet en onder welke voorwaarden. Indien van toepassing kunt u daarna subsidie
aanvragen voor 2020.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij 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.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Ingrid Willems. Zij is bereikbaar op
telefoonnummer (0495) 575 842 en per e-mail via i.willems@weert.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G nkman
gemeentesecretaris

Bijlagen:
1- Afspraken tussen Stichting VAO en team SDV d.d. 16-01-2019
2- Aanvraagformulier voor vaststelling subsidie




