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Geacht bestuur,

U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de Gemeente Weert voor een jaarlijkse
subsidie voor het jaar 2020. Daarnaast heeft u een aanvraag ingediend voor formele
cliëntondersteuning 2020. ln deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidies 2O2O
Wij verlenen u voor het jaar 2020 subsidie voor een bedrag van maximaal € 636.505,-
op grond van de'Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2077'. Voor de
uitvoering van de formele cliëntondersteuning verlenen wij u voor het jaar 2020 subsidie
voor een bedrag van maximaal € 43.512,-, eveneens op grond van bovengenoemde
subsid ieregeling.

Activiteiten
De subsidie wordt verleend voor de individuele hulp aan onze inwoners zoals omschreven
in uw aanvraag, zie bijlagen.

Voorsch otlVerreken i n g
De subsidie 2020 wordt volledig als voorschot verstrekt door middel van twaalf
maandelijkse betalingen. De voorschotbedragen zullen wij overmaken op uw
bankrekeningnummer NL64RABO0I44tO7244, onder vermelding van 'subsidie 2O2O
gemeente Weeft'. De subsidie voor cliëntondersteuning wordt als voorschot verstrekt in
twee termijnen. De voorschotbedragen zullen wij overmaken op uw bankrekeningnummer
NL64RABO0744107244, onder vermelding van 'subsidie cliëntondersteuning 2020
gemeente Weert'.

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.

Verpl ichtingen/Afspra ken
Er is een aantal verplichtingen/afspraken waaraan u tijdens het subsidiejaar 2020 moet
voldoen. Deze zijn verdeeld in algemene verplichtingen, aanvullende verplichtingen en
overige subsidiebepalingen en worden hieronder opgesomd.

Algemene verplichtingen
U dient te voldoen aan de voor subsidieontvanger geldende verplichtingen die zijn
opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht en 'Subsidieregeling Professionele
Instellingen Weert 2077'van de gemeente Weert. Deze regeling is te raadplegen via
www.overheid. nl.
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Aanvullende verplichtingen
Naast de algemene subsidieverplichtingen gelden voor u nog de volgende aanvullende
subsidieverplichtingen :

1. overleg: tenminste eenmaal per jaar, en telkens als de gemeente of AMW-ML dit
noodzakelijk acht, vindt er een (subsidie)overleg plaats.

2. bedrijfsvoering: Het risico voor de bedrijfsvoering ligt bij de stichting.
a. Een eventueel positief exploitatieresultaat dient aan de Reserve

vereveningsbijdrage te worden toegevoegd totdat een maximum van 15o/o

van de verleende jaarsubsidie op basis van deze beschikking is bereikt. Bij
overschrijding van dit maxímum kunnen burgemeester en wethouders
voor het meerdere, de definitieve subsidie lager vaststellen en teveel
ontvangen voorschotten terugvorderen ;

b. Een eventueel exploitatietekort komt ten laste van de Reserve
vereven ingsbijdrage;

c. Indien de Reserve vereveningsbijdrage een ondergrens van 8o/o van de
verleende jaarsubsidie bereikt, dient u tijdig een plan op te stellen waaruit
blijkt hoe en op welke termijn dit tekort wordt aangevuld. Dit plan wordt
sclrriftelijk tcr kennis van de gemeente gebracht, waarna burgemeestcr cn
wethouders binnen 10 weken na ontvangst van het plan daarover een
besluit nemen en u hierover berichten.

3. wachtlijstcn: indien er wachtlijsten dreigen te ontstaan, informeert u de
gemeente hierover schriftelijk op zo kort mogelijke termijn, zodat in
gezamenlijkheid kan worden bezien hoe hiermee om te gaan.

4. stijging aanvragen cliëntondersteuning: voor het uitvoeren van tormeie
cliëntondersteuning is in 2020 1 fte geraamd. Binnen deze formatie is ruimte voor
een toename van het aantal vragen. Mocht het aantal vragen echter dusdanig
stijgen, dat er extra inzet en dus extra kosten zijn, dan informeert u de gemeente
lrierover schriftelijk op zo kort mogelijke termijn, zodat in gczamcnlijkhcid kan
worden bezien hoe hiermee om te gaan.

Overige su bsid iebepal ingen
1. overige activiteiten: naast de door de gemeente gesubsidieerde activiteiten kan

de stlchtlnq andere activiteiten binnen de statutaire doelstelling, uitvoeren.
De algemene kosterr (overtread) v¿tr de sticlrting worden volgens
bedrijfseconomische criteria en een bestendige gedragslijn aan die activiteiten
toegerekend. Exploitatieresultaten en/of reserveringen voortvloeiende uit deze
activiteiten vallen buiten de reikwijdte van dit subsidiebesluit.

2. overige baten: de door u verworven andere inkomsten, zoals neveninkomsten,
schenkingen, donaties enz. zijn door de stichting vrij in te zetten en worclen voor
zover aantoonbaar, bij het onder 3 tot en met 5 bepaalde buiten beschouwing
gelaten.

3. reserves en voorzieningen: de stichting is bevoegd ten laste van de exploitatie
reserves en voorzieningen aan te leggen voor zover deze binnen de principes van
goed ondernemerschap in redelijke verhoudingen staan tot de risico's en/of
verplichtingen van uw organisatie waarop deze betrekking hebben en voor zover
deze door het college van burgemeester en wethouders vooraf schriftelijk zijn
goedgekeurd.

4. bestemmingsreserve onvoorziene personeelslasten: de stichting heeft een
bestemmingsreserve onvoorziene personeelslasten regulier Maatschappelijk werk
om bij langdurige ziekte en WIA of bij een wachtgeldtoekenning de (extra)
vervangingskosten te kunnen financieren. Indien deze reserve minder bedraagt
dan €200.000,- stelt de stichting een plan op om deze reserve aan te vullen tot
€200.000,-. Dit voorstel wordt schriftclijk tcr kcnnis gebracht aan de gemeente,
waarna burgemeester en wethouders binnen 10 weken na ontvangst van het plan

daarover een besluit nemen en u hierover berichten.
5. stand van reserves: de stichting is gehouden op schriftelijk verzoek van de

gemeente informatie omtrent toevoegingen en bestedingen van reserves en
voorzieningen op een redelijke termijn en op inzichtelijke wijze aan burgemeester
en wethouders te verstrekken. In het belang van de concurrentiepositie van de
stichting is de gemeente gehouden deze informatie veftrouwelijk te behandelen.
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Bij de beoordeling van de vermogenspositie van de stichting zullen de principes van goed
ondernemerschap leidend zijn. Waar nodig kan / zalin deze gebruik gemaakt worden van
hetgeen hierboven onder'overige subsidiebepa lingen' is opgenomen.

Vera ntwoord i n g /vaststel I i n g
U levert uiterlijk vóór 1 mei 2021 de aanvraag voor de subsidievaststelling 2020 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
goedkeurende controleverkla ring.

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.

Casemanagement Tijdelijk Huisverbod
U heeft in uw aanvraag ook een paragraaf opgenomen over het Casemanagement Tijdelijk
Huisverbod. Conform de eerder met de gemeente gemaakte afspraak worden de kosten
daarvan per traject in rekening gebracht, uitgaande vanaf 2020 van een verhoogde inzet
van 40 uur per traject, aan de hand van een verzamelfactuur per half jaar. De kosten per
traject bedragen in 2O2O € 2.960,-. De kosten voor het casemanagement tijdelijk
huisverbod zijn overigens geen onderdeel van de subsidieverlening/vaststelling 2020. De
bestaande afspraken over de wijze waarop het casemanagement wordt ingezet worden
gecontinueerd. Contactpersoon voor dit onderdeel is Merel Ghijsen, bereikbaar op
telefoonnummer (0495) 57 59 96 en per e-mail via m.ghijsen@weert.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 binnen 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 Saskia Doek-De Rooij van de
afdeling OCSW. Zij is op werkdagen - met uitzondering van woensdag - bereikbaar op
telefoonnummer (0495) 57 54 87 en per e-mail via s.doek@weert.nl.

Wij wensen u veel succes met uw activiteiten in 2020.

Met vriendelijke g roet,
bu

c.r-

rgem wethouders,

M.J.M eertens A.A.M.M mans
g reta ris burgemeester

Aanvraag subsidie 2020 (regulier en cliëntondersteuning)

b
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