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Geacht bestuur,

U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente Weeft voor het organiseren en
uitvoeren van de operaproductie "La Belle Helene" (november 2O2O).In deze beschikking
leest u ons besluit.

Subsidie
Wij verlenen u subsidie voor een bedrag van maximaal € 12.000,00.

De subsidie is bestemd voor het organiseren en uitvoeren van de operaproductie "La Belle
Helene"; en zoals omschreven in uw aanvraag.

De subsidiegrondslag is een door de gemeenteraad vastgestelde begrotingspost.
De procedureregels zijn vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening Wee¡t 2017.

Betaling/Verrekening
De subsidie wordt in zijn geheel als voorschot verstrekt. Het genoemde bedrag maken wij
over op uw bankrekeningnummer NLl5 RABO 0176 9549 45, onder vermelding van
Subsidie operaproductie "La Belle Helene".

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 moet voldoen:
- U verricht de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend.
- U informeert 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, welke verbonden zijn

aan de beschikking tot subsidieverlening.
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Daarnaast is er een aantal specifieke verplichtingen waaraan u als subsidieontvanger moet
voldoen, namelijk:

- U maakt (gemiddeld) eens per twee jaar een operaprodtlctie'
- Deze operaproductie wordt minimaal 3 keer opgevoerd in het Munttheater.

Vera ntwoord i n g /Vaststel I i n g
Voor uw subsidie vindt op grond van artikel 77 van de Algemene Subsidieverordening
Weert 2017 achteraf de definitieve vaststelling piaats. U dient h¡ertoe uiterlijk 13 weken
nadat de activiteit heeft plaatsoevonden de aanvraag voor de vaststelling 2020 in.

Bij de aanvraag tot vaststelling dient u de volgende gegevens/bescheiden te overleggen:
een inhoudelijk verslaE waaruit moeten blijken dat:
- de activiteiten waaruoor de subsidie is verleend zijn verricht;
- er is voldaan aan de voonryaarden, eisen en verplichtingen, die van toepassing zijn op

de verleende subsidie. , .

- een financieel verstag (werkelijk gemaakte kosten) van de activiteiten waarvoor subsidie
is verleend.

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

Zorgt u 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 bezwaarschrifttegen gericht is (stuureen

kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brlef, dus nlet digitaal.

Aanvu llende financieringsvraag
U bent reeds geïnformeerd over uw financieringsvraag met betrekking tot de inzet van een
productieleider in het kader van de professionaliseringsdoelstelling. Deze vraag wordt
verder behandeld door Madelon Mooren, u kunt contact met haar opnemen via
0495-575407 of m. mooren@weert. n l.

Tot slot
De Algemene Subsidieverordening Weert 2017 kunt u vinden op de website van de
gem eente Wee rt via www. w eert. n I /V e ro rd en i n g en .

Wij wensen u veel succes met de verdere voorbereidingen voor de operaproductie.

Met vriende ke groet,
bu wethouders,
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