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Onderwerp
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Vaststelling subsidie CJG 2018
832908/8329L7

Beste mevrouw Pirson,

Op 11 april 2019 heeft u ons de verantwoording over de door u in 2018 uitgevoerde
activiteiten toegestuurd. Hierna informeren wij u over vaststelling van de aan u
verleende subsidie voor 2018.
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten aan wie uw
verantwoording is gericht nemen allen afzonderlijk een besluit op uw brief tot vaststelling
van de subsidie, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheid betreft. Deze
subsidievaststellingsbeschikking betreft die van de gemeente Weert.

Besluit subsidievaststelling
Uw verantwoording hebben wij getoetst aan de gestelde eisen in het Uitvoeringsplan
Centrum voor Jeugd en Gezin, de evaluatie (mei 2016) en de Nadere Regels
Subsidieverlening Jeugd zjLel Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2017.
Wij hebben geconstateerd dat de activiteiten waarvoor aan u subsidie is verleend
conform de door u ingediende subsidieaanvraag zijn uitgevoerd en u voldaan heeft aan
de in de verleningsbeschikking opgenomen verplichtingen.
De subsidie is verleend voor de volgende vormen van jeugdhulp:
r Consulententeam CJG: coördinatie, communicatie preventief (groeps)aanbod;
¡ Ambulante jeugdhulp;
. Toegang naar individuele voorziening (gespecialiseerde jeugdhulp of specifieke
vormen van jeugdhulp);
¡ Toeleiding naar en samenwerking met het gedwongen kader en justitie;
. Toegang naar PGB.

Subsidievaststelling

Wilhelminasingel 101

Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Tefefoon: L4 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website : www. weert. nl - Twitter : www.twitter.co m/gemeenteweert

Het door u verantwoorde subsidiebedrag over 2018 bedraagt € I.48L.713. Gezien het
vorenstaande stellen wij de subsidie over 2018, gelet op artikel 4:42 Awb, vast op een
bedrag van € 1.481.713,-.
Betaling

Bij de subsidieverlening 2018 heeft u van ons een voorschot ontvangen van 100o/o van
het verleende bedrag van in totaal€ L.483.377,-. De subsidie voor 2018 hebben wij
vastgesteld op € 1.481.713,I r-!
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van u terug op grond van artikel 4:57 en 4:95
verzoeken u de teveel ontvangen € t664,- binnen dertig dagen over te maken op het
rekeningnummer NL13 BNGH 0285 0093 03 ten name van Gemeente Weert, onder
vermelding van terugbetaling subsidie CIG 2018.
Ter informatie

Post'Nog te besteden subsidies'
Uit uw jaarrekening 2018 blijkt een post "Nog te besteden subsidiemiddelen", ad
€ 757.436,-. Tegenover dit bedrag staan geen verplichtingen of nog uit te voeren
activiteiten In de verleningsbeschikking 2019 is een bepaling opgenomen over de vorming van
reserves, ter uitwerking van de intentieafspraken die gemaakt zijn in het regionaal
sturingsoverleg van 8 november 2018 en 4 juni 2019. Ter informatie geven wij aan dat
dit betekent dat:
1. U vanaf 2019 u in uw jaarrekening, c.q. resultatenrekening en balans, de
financiële resultaten per gemeente inzichtelijk maakt;
2. Vanaf 2019 geldt, dat maximaal 5olo van de totale subsidiesom van de
subsidiërende gemeentes mag worden aangehouden als'Reserve onvoorziene
personeelslasten'. Afgesproken is dat per l januari 2019 een bedrag van €
378.7L8 vanuit de post'Nog te besteden subsidies'uit uw jaarrekening wordt
herbestemd voor deze reserve, oftewel 50o/o vân de niet bestede subsidies,
peildatum 31 december 2018;
3. Vanaf 20L9 geldt dat maximaai 5olo van de subsidie van de individuele
gemeenten mag worden aangehouden als vereveningsreserve van die individuele
gemeente. Afgesproken is dat een bedrag van€378.718 vanuit de post'Nog te
besteden subsidies'uit uw jaarrekening, wordt herbestemd voor deze
vereveningsreserves op grond van de verdeelsleutel aantal fte's jeugd en
gezinswerkers per gemeente. Het totaal her te bestemmen bedrag staat gelijk
met 509o van de niet bestede subsidies, peildatum 31 december 2018. Dit leidt
tot de volgende bedragen die worden herbestemd voor de vereveningsreserves
van de individuele gemeenten:

Verdeelsleutel o.b.v. Fte's

Bedrag in
€

L2,75o/o

€ 48.287
€ 52.074
€ 35.031

378.718 verdelen over 7 gemeenten
Echt-Susteren
Leudal

L3,75o/o

Maasgouw

9,25o/o

Nederweert

6,88o/o

Roerdalen

8o/o

Roermond

3!o/o

Weert

78,37o/o

RegÍonale reserue

50

Totaal

o/o

van het totale bedrag

€ 26.056
€ 30.297
€ Lt7.403
€ 69.570
€ 378.718
€ 757.436

Overige reservevorm ing
Wij hebben geen afspraken gemaakt over een eventuele vorming van een algemene
reserve. Evenmin zijn er afspraken over een eventueel minimale omvang van de
'Reserve onvoorziene personeelslasten'en de'Vereveningsreserve individuele
gemeenten'. Wij zullen hierover nader met u in overleg treden. Mocht hiervoor worden
gekozen vraagt dit om toestemming van alle individuele colleges en wordt dit vastgelegd
in de verleningsbeschikking 2020. Hetzelfde geldt voor de daadwerkelijke besteding van
de'Vereven i ngsreserve i nd ividuele gemeenten'.
Algemene verplichtingen
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.
Vera ntwoordi n g /vaststel I i n g
U levert uiterlijkvóór 1 mei 2020 de aanvraag voorde subsidievaststelling 2019 in.

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling leveft 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 controleverklaring.
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 r¡ nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Gonnie Poell van de afdeling
OCSW. Zij is op werkdagen bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 50 00 en per email op g.poell@weert.nl.
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