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Onderwerp
Ons kenmerk

beschikking subsidievaststelling Hippisch College Limburg
650259

Geachte mevrouw Custers,

Op 20 december 2018 heeft u een mondelinge toelichting geven over het Hippisch College
Limburg. Daarbij heeft u verzocht om bestuurlijke steun te uitten ten aanzien de
ontwikkelingen zoals verwoord in het Plan van Aanpak Hippisch College Weert. Uw verzoek
zou u per brief aan ons richten.

Op 21 december 2018 heeft u dit mondelinge verzoek schriftelijk onderbouwd. Daar heeft u
de Regiovisie Zuidoost Nederland en het Plan van Aanpak van het Hippisch College Limburg
bijgevoegd.

We hebben kennis genomen van uw brief en inhoud van de aangeboden documenten.
De beschreven doelstellingen, samenwerking en uitwerking ten aanzien van het Hippisch
College Limburg verdienen onze bestuurlijke steun.

Deze steun willen wij voor de gestelde projectperiode van vier jaren stellen op een éénmalige
subsidie ter hoogte van € 5.000,00,

Subsidie
Wij stellen de subsidie voor het jaar 2018 direct vast op het subsidiebedrag. U hoeft geen
aparte aanvraag in te dienen voor de vaststelling van de subsidie. De grondslagen zijn
vastgelegd in hoofdstuk 4 van de Algemene subsidieverordening Weert 2017.

Betaling/Verrekening
De subsidie wordt in één bedrag uitbetaald. Het bedrag zal op declaratiebasis aan u
beschikbaar worden gesteld.

Verplichtingen
Als verplichting aan deze subsidie stellen we dat u ons informeert over de afstemming,
implementatie en uitwerking van de gestelde doelen zoals geformuleerd in het Plan van
Aanpak Hippisch College Limburg.
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Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen aan
BezwaarRichtenAan. 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
De subsidieregeling Algemene subsidieverordening Weert 2017 kunt u vinden op de
website van de gemeente Weert via www.weert.nl/Verordeningen. U vindt de regeling
onder de letter S.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Mat van Meijl. Hij is bereikbaar op
telefoonnummer (0495) 57 54 57 en per e-mail op M.van.Meijl@weert.nl.

Rest ons u veel succes toe te wensen

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders,
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