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Geacht bestuur,

Tijdens de begrotingsbehandeling d.d. 15 november 2or7 heeft de gemeenteraad
besloten tot het ter beschikking stellen van een jaarlijkse subsidie aan uw Stichting,

Subsidiebesluit
Vanaf 2018 wordt jaarlijks een bedrag van maximaal € 50.000,- ter beschíkking gesteld
Hiervan wordt € 32.2OO,- in ieder geval uitgekeerd. Indien het aantal (indirect)
aangesloten bedrijven bij de Stichting Parkmanagement stijgt door onder andere de
oprichting van BIZ-en, dan wordt ook naar rato het resterende bedrag van € 17.800,-
uitgekeerd.

Betaling
De subsidie wordt uiterlijk 1 aprilvan het betreffende jaar uitbetaald t.a.v.:
Stichting Parkmanagement Land van Weeft & Cranendonck
IBAN NL 70 RABO 0129 8118 58

Voorwaarden
Aan deze subsidie is de voorwaarde verbonden dat u conform het door te ontwikkelen
Businessplan 3.0 activiteiten gaat uitvoeren, en daartoe in 2018 een volwaardige
professionele parkmanagement organisatie inricht. E.e.a. met de aanbevelingen van de
kwartiermaker en in overleg met de gemeente.

Verplichtingen
Er is een aantalverplichtingen waaraan u als subsidieontvanger moet voldoen:r U verricht de activiteit(en) waaryoor subsidie is verleend;. U informeeft het college zo spoedig mogelijk schriftelijk;

o over besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de
activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend, dan wel opheffing van de
organisatie.
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o over re¡evante w¡jzigingen in de financiële en/of organisatorische
verhouding met derden.

o wanneer er wijziging van de statuten plaatsvindt voor zover het betreft
de vorm van ¿L iecñtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het

doel van de rechtsPersoon.
U doct onmiddeilijk schritteli¡t< meldlng aan hct collcge zodra aannemelijk is dat:- - ; àe activiteit(en) waaivoor de iubsidie is verleend niet of niet geheel

zullen worden verricht.
o er niet of niet geheel aan de aan de beschikking tot subsidieverlening

verbonden voorwaarden en/of verplichtingen zal worden voldaan.

TursentiJdsc ra PPortagcc
Vóór 1 detember verstrekt u jaarlijks, zoals ook in uw businessplan is opgenomen' een

:aãiplãn. In ait pt"n worden prioriteiten gesteld en middelen (uren en geld) toegewezen'

U verstrekt jaarlijks vóór 1 maart een rapportage over het voorafgaande jaar'.Deze

rapóortage 
-biedt-een 

financiële en inhoudelijke toelichting op. de bereikte resultaten.

l-riãiUi¡ wärdt specifiek ingegaan op de voortgang van de doelstellingen uit het

Businássplan en die van het jaarplan in het bijzonder'

Nict cen¡ met het beslult?
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 l¡ezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze

Ur¡eî. Oaarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:
¡ uw naam, adres, datum en handtekening;
¡ êê¡ omsihr¡vini van het besluit waar het bezwaarschrlft tegen gericht is (stuur

een kopie ván dèze brief mee met uw bezwaarschrift);
. de reden waarom u bezwaar maakt.

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

Tot slot
Hããn , nog vragen? Neemt u dan gerust corttact op met Pierre lleuts. Hij is bereikbaar

op telefoon-nummer (0495) 575 242 en per e-mail op P.Heuts@weert.nl.

Wij wensen u veel succes met uw activiteiten.

Namens het college van Burgemeester en wethouders,

Met vriendelijke groet,

Edwin Eggen
Hoofd afdeling Ruimte en Economie
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