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Weert, 14 augustus 2019

Onderwerp
Ons kenmerk

Besch ikking su bsid ie com binatiefu nctiona ris RTC Vol leyb al 20 L9 -2020
27266/777s76

Geacht bestuur,

Op 11juni 2019 hebben wij ingestemd met de inhoud van het'Uitvoeringsdocument
Combinatiefuncties 20t9-2023'. De Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo) is een
samenwerkingspartner bij de uitvoering van de combinatiefuncties.

Samenwerking
Conform de inhoud van het'Uitvoeringsdocument Combinatiefunctíes 2OL9-2023'(bijlage
1) zijn wij voornemens om in samenwerking met Nevobo uitvoering te geven aan de
regeling combinatiefuncties door inzet van een combinatiefunctionaris Regionaal
Talentencentrum Volleybal (RTC Volleybal) voor de periode van 1 september 2019 tot en
met 31 december 2020.

Sa menwerki n gsovereen ko mst
Leidend voor de samenwerking tussen gemeente en Nevobo is de
'Samenwerkingsovereenkomst combinatiefunctionaris volleybal topsport (1 september tot
2018 en met 31 augustus 2OL9)'. De looptijd van deze overeenkomst dient verlengd te
worden middels'Addendum I RTC Volleybal'voor de periode 1 september 2OL9 tot en met
31 december 2O2O en is ter ondertekeníng bijgevoegd in de bijlage.

Periode na 2O2O
Na 31 december 2020 is de combinatiefunctionaris RTC Volleybal niet meer voorzien in het
'Uitvoeringsdocument Combinatiefuncties 2OL9-2O23'. De evaluatie van het gemeentelijk
topsportbeleid, welke plaatsvindt in 2019, geeft inzicht en richting aan de wijze waarop we
het RTC Volleybal als gemeente ondersteunen.

Subsidie
Wij verlenen u voor de periode 1 september 2OL9 tot en met 31 december 2020 een
subsidie voor een bedrag van maximaal € 16.666,80 Onderstaand ziet u hoe deze subsidie
is opgebouwd.
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Deze subsidie wordt verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring van de
gemeentebegroting 2020 en na ontvangst van een ondertekend exemplaar van bijgevoegd
addendum.

Voorschot/Verreken in g
De suhsirlie wordt in zijn geheel als voorschot verstrekt. Wij maken het bedrag over op
ba n kreken in gn u m mer N L47RABO0 755665249 onder vermel d in g va n
'Com bi natiefu nction a ris RTC vo I leyb al 2O 19 -2O2O' .

Verplichtingen
Aan de subsidie wordt naast de voor subsidieontvanger gelclerrcle verplichLingetr uit de
'Algemene wet bestuursrecht'en'subsidieregeling Professionele Instellingen 2018' de
verplichting verbonden dat uw organisatie:
. zich houdt aan de inhoud van het'samenwerkingsovereenkomst combinatiefunctionaris

volleybaltopsport (1 septembertot 2018 en met 31 augustus 2Ot9)', welke is verlengd
door ondertekening van het addendum (zie bijlage);

¡ zo spoedig mogeiijk ons schriftelijk iniormeeri indien aannemeiijk is dat de
dienstverlening waarvoor de subsidie is verleend nlet of niet geheel zal worden verricht.

Verantwoording en voorwaarden
Uiterlijk 1 september 2O2O wordt een tussenevaluatie ingediend van de werkzaamheden
van de combinatiefunctionaris RTC Volleybal cn ecn beschrijving van de mate waarin deze
inzet het afgelopen jaar heeft bijgedragen aan de te behalen doelstelltngen (etÏecten) van
het beleid comblnatiefuncties. Uiterlijk l februari 2021 wordt op basis van de
tussenevaluat¡e een eindevaluatie ingediend.

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

Vragen?
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met de heerluul van Cruchten' Hij is

telefonisch bereikbaar via 0495-575514. Of per e-mail i.van.cruchten@)weert.nl.
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GEMEENTE vyEERT

ADDENDUM I RTC Volleybal

Dit addendum heeft betrekking op de'Samenwerkingsovereenkomst
combinatiefunctionarís volleybaltopsport (1 september tot 2018 en met 31 augustus
2Ol9') tussen de gemeente Weert en de Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo), ter
uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders van 11 september 2018.

Ondergetekenden verklaren om de samenwerking tegen dezelfde voorwaarden als
genoemd in bovengenoemd convenant te verlengen voor de periode van 1 september
2019 tot en met 31 december 2020.

De bijdrage van de gemeente bedraagt:
. € 16.666,80 voor de bijdrage in het salaris van 0,5 fte combinatiefunctionaris RTC

Volleybal

Aan het verlengen van deze samenwerkingsovereenkomst kunnen geen rechten voor de
periode vanaf 1 januari 2021 worden ontleend.

Organisatie Vertegenwoordigd
door

Datum Handtekening

Nevobo G. Davio

Gemeente Weert G. Gabriëls




