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Subsidie Stichting Toegankelijk Weert 2019

Voorstel

Aan de Stichting Toegankelijk Weert voor 2019 een subsidie te verlenen van maximaal
€7.000,- conform bijgevoegde conceptbeschikking.

Inleiding

De Stichting Toegankelijk Weert, verder te noemen de Stichting , zet zich in om ervoor te
zorgen dat Weert een toegankelijke stad is voor iedereen. De Stichting doet dit door de
belangen te behartigen van inwoners met een beperking en ontving hiervoor in 2018 voor
het eerst subsidie. In 2019 wil de Stichting actief aan de slag met activ¡teiten die horen bij
Agenda 22 /VN Verdrag. Om de huidige activiteiten vooftte kunnen zetten en verderuitte
breiden verzoekt de Stichting voor 2019 om een subsidie van maximaal €7.000,-.

Beoogd effect/doel

Bijdragen aan een leefomgeving waar toegankelijkheid voor iedereen vanzelfsprekend is

Argumenten

1.1. De Stichting Toegankelijk Wee¡t zet zich in voor mensen met beperkingen.

De Stichting draagt eraan bij dat knelpunten die mensen ondervinden op het gebied van
de toegankelijkheid worden aangepakt. Verder werkt de Stichting Toegankelijk Weert aan
het verbreden van de bewustwording rondom het leven met een beperking bij
ondernemers, scholen en horecagelegenheden.
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1.2. De hoogte van de subsidie is gebaseerd op uiteenlopende activiteiten.

De Stichting maakt deel uit van diverse werkgroepen en overlegstructuren zoals het
Lokaal Zorgvragersoverleg, het Platform Wmo en de Stuurgroep Weert in Beweging.
Daarnaast wordt de Stichting door de Adviescommissie Wonen (VAC) gevraagd om mee te
denken wanneer bij bouwtekeningen specifieke deskundigheid is vereist om de fysieke
toegankelijkheid voor mensen met een beperking te beoordelen. De Stichting wil haar
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Stichting ook aandacht gaan besteden aan sociale toegankelijkheid en het verbeteren van
de toegang tot informatie. Verder wil de Stichting de implementatie van het VN verdrag
voor de rechten van mensen met een handicap stimuleren.

Kanttekeningen en r¡s¡co's

Het gaat om een relatief nieuwe Stichting die deels activiteiten van het voormalige
Platform Gehandicapten Weert voortzet en deels nieuwe initiatieven ontplooit. Het
ontwikkelen van nieuwe initiatieven verloopt nog wat traag vanwege capaciteitsproblemen
bij het bestuur. Dit is tevens de oorzaak van de late indiening van de subsidieaanvraag.

Flnanciële, personele en juridische gevolgen
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van bestaande activitcitcn. Er is geen rekening gehouden met een bedrag voor
uitbreiding van de activiteiten. Het is dan ook realistischer om voor 2019 subsidie te
verlenen tot een bedrag van €7.000,-, gelijk aan het bedrag over 2018. Uit het financiële
overzicht over 2OL7/2018 blijkt dat dit bedrag vrijwel volledig is gebruikt.
Wordt er minder subsidie ingezet dan het verleende bedrag dan wordt dit bij de
vaststelling van 2019 teruggevorderd. Dekking van de subsidie 2019 kan ten laste worden
gebracht van het budget dat in de begroting beschikbaar is voor gehandicaptenbeleid
(620. 30. 00/642. s 1.03)

Duurzaamheid

Niet van toepassing,

Uitvoering/evaluatie

Gedurende het subsidiejaar wordt halverwege een gesprek gcvocrd mct de Stichting
Toegankelijk Weert over de voortgang van de organisatie en het verloop van de

activiteiten.

Communicatie/ partici patie

Het bestuur van de Stichting door middel van bijgevoegde concept beschikking op de
hoogte brengen van het besluit en de aan subsidie verbonden verplichtingen'

Overleg gevoerd met

Intern:
Ingeborg Verschuu ren, teamleider vergu nningen VTH

P.Vos, beleidsadviseu r financiën

Extern:
Esther van de Bor, voorzitter Stichting Toegankelijk Weert
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Bijlagen:

1. Subsidieaanvraag 2019 plus begroting.
2. Conceptbeschikking met subsidieberekening 2019
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