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Beschikking subsidie combinatiefunctionaris lezen en taal 2019-2020
27266/774500

Geacht bestuur,

Op 11juni 2019 heeft het college B&W ingestemd met de inhoud van het
'Uitvoeringsdocument Combinatiefuncties 2Ot9-2023'. Bibliocenter Weert is een
belangrijke samenwerkingspartner bU de uitvoering van de combinatiefuncties.

Samenwerking
Conform de inhoud van het'Uitvoeringsdocument Combinatiefuncties 2079-2023'(bijlage
1) zijn wij voornemens om in samenwerking met Bibliocenter Weert uitvoering te geven
aan de regeling combinatiefuncties in Weert 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 2079-2023'(o.a. visie, doelen, resultaten en concrete inzet van fte's)
is bij de samenwerking tussen gemeente Weert en Bibliocenter Weert richtinggevend c.q.
leidend.

Werkgeverschap
Bibliocenter Weert faciliteert het werkgeverschap van 1 fte combinatiefunctionaris(sen)
Lezen en taal.

U itvoeri n g a cti v i teiten
Bibliocenter Weert ziet toe op uitvoering van activiteiten door de 1 fte
combinatiefunctionaris(sen) in lijn met de beschreven doelstellingen en uitgewerkte
functiebeschrijvingen zoals opgenomen in hoofdstuk 4 van het'Uitvoeringsdocument
Com bi natiefu ncties 20 t9 -2023' .

Subsidie
Wij verlenen u voor de periode 1 september 2Ot9 tot en met 31 augustus 2020 een
subsidie voor een bedrag van maximaal € 20.000,- op grond van de "Algemene
Subsidieverordening 2017", atikel 4:23 derde lid onder c. Onderstaand ziet u hoe deze
subsidie is opgebouwd.
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Deze subsidie wordt verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring van de
gemeentebeg roting 2020.

Voorschot/Verreken i n g
De subsidie wordt in zijn geheel als voorschot verstrekt. Wij maken het bedrag over op
ba nkrekenin g nu m mer N L1 3RABO0 72344L7 30 onder vermeld ing van "Uitvoerinq
Com bi natiefu ncties 20 Lg -2020" .

Verplichtingen
Aan de subsidie wordt naast de voor subsidieontvanger geldende verplicht¡ngen uit de
"Algemene weL L¡esLuursrecht" err "Subsidieregeling Professionele Instellingen 2018" de
verplichting verbonden dat uw organisatie:
. zich houdt aan de inhoud van het'Uitvoeringsdocument Combinatiefuncties 20L9'

2023';
¡ zo spo€dig mogelijk ons schriftelijk informeert indien aannemelijk is dat de

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

Verantwoording €n voorwaarden
Uiterlijk l september2020 wordt een evaluatie ingediend van de werkzaamheden van de
combinatiefunctionaris(sen) en een beschrijving van de mate waarin hun 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'

Het college B&W kan 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 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. Zij is
telefonisch bereikbaar via 0495-575497. Of per e-mail m.poellvanthuiil@weert.nl



Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. kman
gemeentesecretaris
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