
GEMEENTE vVEERT

Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en
Dienstslachtoffers (BNMO) afdeling Limburg
t.a.v. het bestuur

weerr, lgDEC.2g¡g

Onderwerp
Ons kenmerk

Bezwaar tegen subsidieweigering 2020
DJ-886554

Geacht bestuur,

Op 18 september 2019 heeft u bezwaar gemaakt tegen ons besluit van 6 september 2019
met het kenmerk 794952, waarbij de door u gevraagde subsidie voor 2020 werd
geweigerd. Tijdens de hoorzitting op 22 oktober 2019 heeft u het bezwaarschrift
toegelicht. In deze brief leest u ons besluit.

Besluit
Wij hebben besloten uw bezwaarschrift tegen de subsidieweigering voor 2020 gegrond te
verklaren.

Subsidie
Wij stellen de subsidie voor de ondersteuning en begeleiding van militaire oorlogs- en
dienstslachtoffers die woonachtig zijn in Weert vast op €500,-. Dit houdt in dat u achteraf
geen aparte aanvraag meer hoeft in te dienen voor de vaststelling van de subsidie 2020.

Betaling/Verrekening
De subsidie wordt in één keer uitbetaald op bankrekeningnummer 
ten name van BNMO Bond. Het uit te betalen bedrag verrekenen wij met eventuele
opeisbare schuld(en) van uw organisatie aan de gemeente. Als dit van toepassing is,
ontvangt u een brief van de afdeling Financiën van de gemeente.

Verplichtingen
Er is een aantal algemene verplichtingen waaraan u als subsidieontvanger moetvoldoen:

- U verricht de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend.
- U informee¡t het college zo spoedig mogelijk schriftelijk:

- over besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de
activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend, dan wel ophefFing van de organisatie

- over relevante 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, die verbonden
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z¡jn aan de beschikking tot subsidieverlening.

Aanvraag en verlening
Indien u in 2021 voor subsidie in aanmerking wilt komen;

1. Dient u hiervoor schriftelijk een nieuwe aanvraag in te dienen;
2. Dient deze aanvraag uiterlijk 15 september 2020 in ons bezit te zijn;
3. Omvat de aanvraag in ieder geval:

a. een omschrijving van de activiteiten en de daarmcc bcoogdc doclstcllingen
b. een overzicht van de aan de activiteiten verbonden en begrote inkomsten en

uitgaven.
c. het aantal actuele leden van de BNMO in de gemeente Weert'

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u beroep instellen:bij de Rechtbank Limburg.
Dat kan met een brief of digitaal:

Þ met een brief:
Stuur uw beroepschrift naar:
Rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ ROERMOND

Þ digitaal:
Via http ://loket. rechtspraa k. n l/bestu u rsrecht
Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden
vindt u op deze website.

Zorgt u ervoor dat u het beroepschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat de rechtbank uw beroepschrift niet meer kan behandelen.
Schrijf in uw beroepschrift in elk geval:

- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het beroepschrift tegen gericht is (stuur een

kopie van het besluit mee);
- de reden waarom u beroep instelt.

Met vriendelijke groet,
burg en wethouders,

M ftens
gemeentesecretaris

eijmans




