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INDXET{EN 1

Burgemeester en wethouders van Weeft
t,a.v. afdeling OCSW
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Aan het college van

Naam organisatie Stichting Land van Horne

Inschrijvingsnurnmer KvK 4LO68374

Postadres (straat, postcode,
plaats) volgens inschrijvlng
KvK:

Biest 43, 60014P Weert

E-mail adres volgens
KvK:

ronummerBa
Naam contactpersoon

satie
Dhr. B. Wijenberg

Tel mmer en e-mail
anisatie

wij verzceken u bovenstaande gegevens zo!.lrvuldig in te vullen.
De gemeente Weert is verplicht om alle corresponãentie óver de subsidieverstrekking naar hetpostadrcs te sturen dat is geregistreerd blj de Kamer van Koophandel.
Als wiJ vragen hebben over uw aanvraag voor subsidie(verlening), dan nemen wij telefonisch of per
e-mail contåct op met de door u aangegeven contactpersoon. u[t oit niet, danlrãò"n wij de
informatie schriftelijk op.

Als actueel bestuurder.van de organisatie te zijn ingeschreven in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel en de organisatie door ondèrstaande ondertekening recñtsgeldíg te
vertegenwoordigen;
Kennis genomen te hebben van lìet bepaalde in de "Algemene subsidieverordening weert 20L7"
en de bijbehorende nadere regels;
Dit formulíer met bijbeholende bijlage(n) ter verkrijging van een gemeentelgke subsidie naar
waarheid te hebben ingevuld;

verklaren

a

a

a

De onder C genoemde

Naarn:
Voorzitter Raad van
Bestuur

Dhr. S.H.B, Han

Secretaris

Penningmeester

Bjj de verwerking van de persoonsgegevens houdt de ggm.ee.ntg rekening met de geldende privacyregelgeving.
Meer informatie kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgigevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

formulier versle B



Kruis aan wat ven toepassing is:

l. Onze organisatie onwangt al een jaarlijkse subsidie van de gemeente Weert (voor andere
activiteiten) E ja (voor de actlvltelt van de aanvraag ook in 2018 subsldie ontvangen) tr nee

Indien het antwoord op vraag 1 'nee'is, vul dan ook vraag 2 in.

2. Onze organisatie is statutair opgericht op: 27-9-1995

Statuten als bijlage biJ aanvraag tocvocgcnl

E, VAI{ DE WAARVOOR, SUBSTDIE WORDT

Hier dient u te beschrijven:
- Voor welke acïvibit(en) u subsidie äanvnàtg, ên:
- Een begroting van de te maken kosten en de dekking daaruoor, en:
- Een aanduiding van het gevnagde subsidiebedrag, en:
- Een motivering waarom de activiteit(en) naar utv oordeel in aanmerking komen voor subsidie

door de gemeente Weert.

u mag de beschrijving van de act¡vitett(en) aok als bijlage bii deze aanvmãg voegen. Indien nodig
Nemen wij contact met u op voar aanvullende gegevens.

Met ingang van 1 september 2017 heeft Stichting Land van Horne de subsidieregeling m.b.t. het
verrichten van huishoudelljke taken binnen het Hospice in Weert overgenomen van T-Zorg. Land van
Horne draagt sindsdlen, conform de inltlële subsidieregeling met de Zorggroegl T-Zorg, zorg voor de
inzet van huishoudelijke taken in het Hosplce.

Dc subsidieovereenkomst is gespiegeld aan het vigerend lnkoopbeleid en de daaruit vooftvloeiende
afspraken 'schoon en Leefbaar" van de gemeenten Weert, Nederweert en Leudal.
Het principe "schoon en leefbaa/'betreft 6 cliënten welke gemlddeld een aantal uur huishoudelijke
hulp onpangen. Dit aantal uren wordt jaarlijks in onderling overleg met het Hospice vorm gegeven.

Voor 2019 hebben L¡nd van Horne en gemeente Weert een lumpsumbedrag van €20.800 vastgesteld
voor het leveren van huishoudelijke taken blnnen de Hospice. Ten gevolge van o.a. een
loonkostenontwikkeling van de CAO WT verzoekt Land van Horne voor 2020 een wijziging toe te
passen op het vastgestelde bedrag van 2019.

De ontwlkkelingen betreffen :

-3,5o/o Brutoloonindex per I juni 2020 naar verwachting.
-8,33olo Eindejaarsuitkering per 1 december 2019.

-P+¡iodieke-verschuiving van de medewerlers binnende loonschaal. (niet toeg€past i¡ de ealcuLatie)
-Geen bijdrage vanuit Land van Home.

Inzet bedraagt structureel 3,5 uur per dag, 5 dagen per week gedurende 52 weken.
455 uren inzèt eerste 6 maanden, kostpr'rjs per uur zonder periodieke verschuiving van €27,61
455 uren inzet laatste 6 maanden, kostprijs per uur zonder periodieke verschuiving van €28,49.

Dit betekent een aanvraag voor een subsidiebedrag voor 2020 van €25.525.

z



F u KEIT AAIT:

a

a

a

Het opsturen van één door de juiste perso(o)n(en) ondertekend exemplaar.
Het bijvoegen van de statuten voor zover u dat nog niet eerder aan ons heeft
toegezonden.
Het de
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