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Beschikking subsidie combinatiefunctionaris basketbal breedtesport 2019-2020
27266/777578

Geacht bestuur,

Op 11juni 2019 hebben wij ingestemd met de inhoud van het'Uitvoeringsdocument
Combinatiefuncties 20L9-2023'. Stichting Basketbal Promotie Limburg (Stichting BPL) is
een samenwerkingspartner bij de uitvoering van de combinatiefuncties.

Samenwerking
Conform de inhoud van het'Uitvoeringsdocument Combinatiefuncties 2OI9-2023' (bijlage
1) zijn wij voornemens om in samenwerking met Stichting BPL uitvoering te geven aan de
regeling combinatiefuncties voor een periode van vier jaar (1 september 2019 tot en met
31 augustus 2023). Definitieve besluiten hierover dienen per jaar via een subsidiebesluit
te worden genomen. De inhoud van het'Uitvoeringsdocument Combinatiefuncties 2OL9-
2023' (o.a. visie, doelen, resultaten en concrete inzet van fte's) is bij de samenwerking
tussen gemeente Weert en Stichting BPL richtinggevend c.q. leidend.

Activiteiten
Stichting BPL is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een aantal activiteiten:

Werkgeverschap
Stichting BPL faciliteert het werkgeverschap van 0,25 fte combinatiefunctionaris basketbal
breedtesport.

Werkzaamheden
De 0,25 fte combinatiefunctionaris wordt beschikbaar gesteld voor basketbal, de ureninzet
is daarbij als volgt:

- maximaal 4Oo/o van de uren wordt ingezet voor verenigingsuren (bijv. training
geven, coördineren, trainde trainer);

- minimaal40o/o van de uren wordt ingezet voor promotie van de specifieke sport
binnen het onderwijs, in buurten, bij naschoolse activiteiten en evenementen;

- minimaal 2Oo/o van de uren wordt ingezet voor sport- en beweegactiviteiten voor
'nieuwe'doelgroepen (bijv. werkelozen, verslaafden, dak- en thuislozen, mensen
met een beperking).
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Subsidie
Wij verlenen u voor de periode 1 september 2OL9 tot en met 31 augustus 2020 een
subsidie voor een bedrag van maximaal € 9.375,- op grond van de "Algemene
Subsidieverordening 2Ol7', artikel 4:23 derde lid onder c. Onderstaand ziet u hoe deze
subsidie is opgebouwd.

Deze subsiclie wordt verstrekt oncler voorbehoud '''an goedkeuring van de
gcmeentebeg rotin g 2020.

Voorschot/Verreken in g
De subsidie wordt in zijn geheel als voorschot verstrekt. Wij maken het bedrag over op
bankrekeningnummer NL10ING0003856754 onder vermelding van
"Co m binaticfu nctiona ris baslcetba I b reedtesport 20 1 9-2 0 20 ".

Verplichtingen
Aan de subsidie wordt naast de voor subsrdreontvanger geldende verplichtingen uit de
'Algemene wet bestuursrecht'en 'subsidieregelirrg Prol'essiortele Irrslellirrgerr 2018'de
verplichting verbonden dat uw organisatie:
r zich houdt aan de inhoud van het'Uitvoeringsdocument Combinatiefuncties 2079-

2023',i
r zo spoêdig mogelijk ons schriftelijk informeert indien aannemelijk is dat de

dienstverlening waarvoor de subsidie is verleend niet of niet geheel zal worden verricht.

Verantwoording en voorwaarden
Uiterlijk 1 september 2O2O levert de combinatiefunctionaris een evaluatie aan van de
werkzaamheden en een beschrijving van de mate waarin deze inzet het afgelopen jaar
heeft bijgedragen aan de te behalen doelstellingen (effecten) van het beleid
combinatiefuncties. De indicatoren voor deze evaluatie worden opgesteld door de
gemeente en in samenspraak met de werkgeversorganisaties afgestemd.

Wij kunnen bepalen dat ook andere dan de hierboven bedoelde gegevens en/of die voor
de vaststelling van belang zijn moeten worden overlegd.

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 hct bcsluit 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.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met de heer Juul van Cruchten. Hij is
telefonisch bereikbaar via 0495-575514. Of per e-mail i.van.cruchten@weert.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
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