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Subsidie 2019
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Beste mevrouw van de Bor,

U heeft een subsidieaanvraag voor 2019 ingediend bij de gemeente weeft. In deze
beschikking leest u het op 26 maart 2019 genomen besluit.

Subsidie
Wij verlenen u voor het jaar 2019 een subsidie tot een bedrag van maximaal€7.000,-.
Voor de grondslagen en de berekening van de subsidie verwijzen wij naar de bijlage.

Betaling/verrekening
De hoogte van de subsidie is gebaseerd op de door u ingediende begroting. U krijgt elk
kwartaal een voorschotbedrag van €1.750,-. Dit bedrag maken wij over op het door u
opgegeven bankreken ingnu mmer.

Verplichtingen
Er zijn een aantal algemene verplichtingen waaraan u als subsidieontvanger moet
voldoen:

- U verricht de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend.
- U informeert het college zo spoedig mogelijk schriftelijk:

- Over besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de
activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend, dan wel opheffing van
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 subsidie is verleend niet of niet geheel zullen

worden verricht.
- Er niet of niet geheel zal worden voldaan aan de verplichtingen, welke

verbonden zijn aan de beschikking tot subsidieverlening.

Verantwoording
Voor uw subsidie vindt op grond van artikel L7 van de'Algemene Subsidieverordening
Weert 2017'achteraf een vaststelling plaats. Bij de vaststelling wordt het definitieve recht
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op subsidie bepaald. U levert hiertoe uiterlijk l april 2O2O de aanvraag voor de vaststelling
in. U ontvangt hiervoor tijdig het benodigde aanvraagformulier.

- B¡j de aanvraag voor vaststelling dient u de volgende gegevens te overleggen:
- een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is

verleend, zijn verricht;
- een overzicht van de werkelijk gemaakte kosten.

Aanvraag en verlening
Indien u voor 2020 in aanmerking wenst te komen voor subsidie dient

1. De aanvraag hiervoor uiterlijk 13 weken voor de aanvang van de activiteiten
waarvoor subsidie wordt aangevraagd ingediend te worden.

2. De aanvraag omvat in ieder geval;
a. Een omschrijving van cle activiteiten en de daarmee beoogdc doelstellingen
b. Een ovezicht van de aan de activiteiten verbonden en begrote inkomsten en

uitgaven.

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
l-r¡iaf Flaa¡maa r¡nnrlznmf r r ¡lrl' rrrii r rrrr Jrazrrr¡rrc¡hriff niot maar lz¡ Innan hah:nrlalanur rçlr uqqrrrrLv Yvvr uql ùYU

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 Marjo Janssen. Zij is bereikbaar
op telefoonnummer 0495-575481 en per e-mail m.ianssen@weert.nl

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

&ft'l@
G. Brinkman
secretaris

A.A.M.M. Heijmans
burgemeester


