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Beschikking subsidieverlening 2020 Flex MO en inloop/dagbesteding
DJ-788798/ 875699

Geacht bestuur,

U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente Weeft. Hiermee vraagt u ons om
subsidie voor 2020 in het kader van de flexibele maatschappelijke opvang en u heeft ons
om een bijdrage gevraagd voor de open inloop en activerende dagbesteding. In deze
beschikking lees u ons besluit.

Centrumgemeente Venlo
Op grond van de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 is elke gemeente zelf
verantwoordelijk voor de Maatschappelijke opvang. Centrumgemeente Venlo ontvangt de
rijksmiddelen voor deze taak voor de regio Noord- en Midden-Limburg. De flexibele
maatschappelijke opvang wordt in Weert uitgevoerd door de samenwerkende partners
Zelfregiecentrum Weert, Moveoo, METggz, Vincent van Gogh, Wonen Limburg en Buro
Andersom. De gemeente Weeft en de centrumgemeente Venlo hebben de afspraak om de
uitvoering van de maatschappelijke opvang zo lokaal mogelijk te beleggen. Daarbij hoort
ook de inzet van financiële middelen die de gemeente Venlo als centrumgemeente
maatschappelijke opvang van het rijk ontvangt. De gemeente Venlo fungeert hierin als
kassier voor de gemeente Weert. Het Afsprakenkader dient als onderlegger voor de
inhoudelijke en financiële verantwoording van de Gemeente Weert aan de gemeente
Venlo.

Subsidie flexibele maatschappelijke opvang
Wij verlenen u voor 2020 een subsidie ter uitvoering van de Flexibele Maatschappel|ke
Opvang in Weert van maximaal € 349.391,-, onder voorwaarde van goedkeuring van het
in het Afsprakenkader 2020 geraamde bedrag door de centrumgemeente Venlo.
Het subsidiebedrag is gebaseerd op de geraamde kosten zoals weergegeven in het
Afsprakenkader 2020, bijlage 1. De subsidie wordt verleend op basis van begrotingspost.
Het bedrag wordt in twaalf maandelijkse termijnen als voorschot overgemaakt, op uw
rekeningnummer  onder vermelding van'Flex MO Weert 2020'.

Subsidie open inloop en activerende dagbesteding
Wij verlenen u voor 2020 een subsidie van maximaal€ 150.000,- als bijdrage in de kosten
van de activerende inloop en innovatieve dagbesteding in het Zelfregiecentrum Weeft,
zoals beschreven in uw aanvraag. De subsidie wordt verstrekt op basis van
begrotingspost. Het bedrag wordt in twaalf maandelijkse termijnen als voorschot
overgemaakt, op uw rekeningnummer , onder vermelding van
'bijdrage Zelfregiecentrum 2020'.
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De uit te betalen bedragen 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.

Verp I ichtin gen /Afspraken
Er is een aantal verplichtingen/afspraken waaraan u tijdens het subsidietijdvak moet
voldoen. Deze worden hieronder opgesomd:

Algemene verplichtingen
Om voor subsidie in aanmerking te komen dient u aan onderstaande algemene
verpliehtingen te voldoen.

- U verricht de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend.
- iJ informeert het coliege zo spoedig mogelijk sehrifteiijk:

- over besluiten of procedures die zijn gerieht 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 aan de aan de beschikking tot subsidieverlening

verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

Aanvullende verplichtingen
Naast de algemene subsidieverplichtingen gelden voor u nog de volgende aanvullende
subsidieverplichting :

- tenminste twee maal gedurende het tijdvak draagt u zorg voor overleg
tussen de gemeente en het Zelfregiecentrum Weert. Als input voor dit
overleg zorgt u vooraf voor een beknopte voortgangsrapportage.

Verantwoording
U dient uiterlijk 1 mei 2021 een aanvraag totvaststelling van beide subsidies in, waarbij
een inhoudelijk verslag en een financiële verantwoording zijn toegevoegd. Uit deze
documenten kunnen wij opmaken of de activiteiten waarvoor subsidie is verleend zijn
verricht, zoals beschreven in het Afsprakenkader 2O2O en in uw document'Beschrijving
Zelfregiecentrum Weeft'. Beide documenten zijn toegevoegd aan deze beschikking en
maken er onderdeel van uit.

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 (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

Wij wensen u veel succes met uw activiteiten in 2020.

Met keg roet,
wethouders,

ftens
gemeentesecretaris bu

Bijlagen:
1. Afsprakenkader Flex le Maatschappelijke Opvang Weert 2020
2. Beschrijving Ze m Weert






