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Weert, 22 oktober 2019

Onderwerp

Ons kenmerk
Beschikking subsidie Crisisdienst jeugd juli-december 2019
827620/832457

Beste heer Plitscher,

Uw aanvraag met kenmerk 190037NPGS, verstuurd 7 mei 2019, is per e-mail ontvangen
op 7 mei 2019 en schriftelijk ontvangen op B mei 2019 en ingeboekt onder nummer
742376. U vraagt hierin subsidie aan voor de activiteit Crisisdienst Jeugd (CdJ) voor de
periode 1 juli tot en met 31 december 20L9.

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten aan wie uw aanvraag is
gericht, nemen allen afzonderlijk een besluit op uw aanvraag/ ieder voor zover het zijn
eigen bevoegdheid betreft. Hierbij ontvangt u de subsidieverleningsbeschikking voor het
verrichten van activiteiten als genoemd in uw aanvraag in de gemeente Weert.

Bij brief van 23 mei jl. hebben wij u bericht dat uw aanvraag als onvolledig werd
beschouwd en bent u tot 5 junijl. in de gelegenheid gesteld. Op 4 juni jl. hebben wij
aanvulling per e-mail ontvangen.

Gelet op het zomerreces van de diverse Midden-Limburgse colleges hebben wij u bij brief
van 4 julijl. met kenmerk bericht dat de beslistermijn tot uiterlijk 9 september 2019 is
verlengd. Met u is gecommuniceerd dat het besluit in Weeft op een later moment dan 9
september 2019 is genomen.

In deze brief informeren wij u over ons besluit.

Besluit
Wij hebben besloten u een subsidie te verlenen van maximaal € 52.014,- voor de
activiteit Cdl voor de periode l juli tot en met 31 december2019, als bedoeld in uw
aanvraag. Bij de beoordeling hebben wij ons gebaseerd op de door u ingediende
aanvraag van 7 mei 2019 (bijlage 1) en de reactie op de vragen aangaande de
subsidieaanvraag die u beantwoord heeft op 4 juni 2019 (bijlage 2). De subsidie wordt
verleend op basis van de'Algemene subsidieverordening Weert 2OL7'.
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Inhoudelijke verplichtingen en (andere) aandachtspunten
Eind 2018 zijn de'Samenwerkingsafspraken hulpverlening in crisissituaties voor
jeugdigen in regio Noord- en Midden-Limburg'voor 2019 vastgesteld.
Hierin staan onder meer de inhoudelijke eisen, c.q. afspraken welke verbonden zijn aan
de uitvoering van uw activiteiten. Uw inhoudelijke verantwoording zien wij graag in het
verderop genoemde inhoudelijke verslag.

Daarnaast blijven wij graag met u in gesprek over mogelijke kostenreductie bij de CdJ
vanaf 2020 en verder.
Gemeenten worden geconfronteerd met grote financiële opgaven in het sociaal domein in

het algemeen, en in het bijzonder de jeugdhulp, waarbij de kostenstijging van de CdJ
vanaf de tweede helft van 2019 ons expliciet voor een grote financiële opgave stelt.
Ook ligt er een gezamenlijke maatschappelijke opgave voor gemeenten en de crisisdienst
om een kwalitatief goede dienstverlening aan jeugdigen te kunnen blijven bieden.
Wij verwachten van u een pro-actieve houding, wanneer het gaat om kostenreductie in

relatie tot een maatschappelijke verantwoordelijkheid jegens de jeugdigen.

Bevoorschotting
Conform uw aanvraag wordt subsidie verleend voor de tweede helft van 2019.
Bevoorschotting vindt plaats als volgt:

Maand Bedrag

26.OO7Augustus- september
(betreft voorschotten ju li, augustus,
seotem ber)
Oktober 8.669
November 8.669
December 8.669
Totaal 52.OL4

De voorschotten worden overgemaakt op uw bankrekeningnummer IBAN: NL03 RABO

0131 2013 28.

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.

Algemene verplichtin gen
U dient te voldoen aan de voor subsidieontvanger geldende verplichtingen die zijn
opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht, de 'Algemene subsidieverordening Weert
2OL7' en'Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2OL7' van de gemeente
Weert. Deze regelgeving is te raadplegen via www,overheid.nl.

Verantwoord i nglvaststel I in g
U levert uiterlijk vóór 1 mei 2020 de aanvraag voor de subsidievaststelling 2019 in.
Bij de aanvraag tot subsidievaststelling levert u een (inhoudelijk) jaarverslag met
jaarrekening in. Uit deze documenten kunnen wij opmaken of de activiteiten conform
subsidieverlening zijn uitgevoerd en of u heeft voldaan aan de subsidie verbonden
verplichtingen, voorwaarden, bepalingen en/of eisen. De jaarrekening omvat de balans,
de exploitatierekening en een toelichting daarop. Het jaarverslag gaat vergezeld van een
goedkeu rende controleverklarin g.



Het college kan te zijner tijd bepalen dat ook andere, dan de hierboven bedoelde
gegevens die voor de vaststelling van belang zijn, moeten worden overlegd.

Volledigheidshalve wijzen wij u er op dat tekst en toelichting op de onder andere zijn te
vinden via www.overheid.nl.

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 uiterlijk 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
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Gonnie Poell van de afdeling
OCSW. Zij is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer (0495) 57 50 00 en per e-
mail op g.poell@weelt.nl
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