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Geacht bestuur,

U heeft een aanvraag ingediend bij de gemeente Weert om de jaarlijkse subsidie en de
subsidie voor cliëntondersteuning voor het jaar 2018 vast te stellen. In deze beschikking
leest u ons besluit.

Jaarlijkse subsidie
Wij hebben de jaarlijkse subsidie voor het jaar 2018 vastgesteld op € 619.289,-. Uit het
jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 is gebleken dat uw organisatie heeft voldaan
aan de prestatieafspraken en verplichtingen zoals die zijn genoemd in de Algemene wet
bestuursrecht, de subsidieregeling 'Professionele Instellingen Weert 2017' en de
(aanvullende) verplichtingen die zijn vastgesteld in de beschikking subsidieverlening 2018

Subsidie cliëntondersteuning
Hoewel het gebruik van cliëntondersteuning is toegenomen ten opzichte van 2017, blijkt
uit de jaarrekening dat niet het volledige bedrag dat is verleend, is ingezet voor deze
activiteit. Wij hebben daarom besloten om de subsidie cliëntondersteuning 2018 vastte
stellen op € 29.O!2,-.

Uitbetaalde voorschotten
U heeft een voorschotbedrag op de subsidies ontvangen. Voor de jaarlijkse subsidie was
dit in totaal een bedrag van € 619.289,-. De subsidievaststelling van de jaarlijkse subsidie
komt overeen met de uitbetaalde voorschotten. Voor de subsidie cliëntondersteuning is
een voorschot overgemaakt van € 42.630,-. De subsidie is lager vastgesteld dan verleend
op € 29.012,-. Daarom vorderen wij € 13.618,- (€.42.630,- - € 29.012,-) terug.

Wij vragen u het bedrag van € 13.618,- binnen 30 dagen na dagtekening van deze brief
over te maken op rekeningnummer NLl3BNGH0285009303 t.n.v. gemeente Weert onder
vermelding van 'afrekening subsidie 2018 cliëntondersteuning Stichting Algemeen
Maatschappelijk Werk Midden-Limbu rg'.

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.
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Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:
- uw naam, adres, datum cn 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'Professionele Instellingen Weert 2OL7'kunt u vinden via de website
www.overheid.nl onder de rubriek lokale wet- en regelgeving.

Heeft u nog vragen? Neernt u clan gerus[ colrtact op met Saskia Doek van de afdeling
OCSW. Zij is bereikbaar op werkdagen - met uitzondering van woensdag - via (0495) 575
487 of per e-mail S.Doek@weert.nl of met Twan Joosten van de afdeling OCSW. Hij is
bereikbaar via (0495) 575 488 of per e-mail T.loosten@weert.nl.
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