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Onderwerp
Vaststellen subsidie thuisadministratie VAO 2019

Voorstel
1. De subsidie aan Stichting Vrijwillige Administratieve Ondersteuning Weert e.o. (VAO)

voor de activiteiten thuisadministratie voor 2019 vast te stellen op € 7.500,-.
2. Stichting VAO te informeren door middel van bijgevoegde beschikking.

Inleiding
Bij besluit van 14 maart 2019 (DJ-682505/682498) is aan Stichting VAO voor het jaar
2019 een incidentele subsidie verleend vooreen bedrag van € 7.500,-. Conform de
Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Weert 2017 dient deze
subsidie definitief te worden vastgesteld. De aanvraag totvaststelling is op 31 maart 2020
ontvangen en daarmee tijdig ingediend.

Beoogd effect/doel
De verleende subsidie ad € 7.500,- definitief vast te stellen

Argumenten
1. Er zijn geen aanwijzingen gebleken dat de kernactiviteiten niet conform de aanvraag

en verleningsbeschikking zijn uitgevoerd.
De wijze waarop het verzoek tot vaststelling is ingediend wijkt af van hetgeen
algemeen gebruikelijk is. Conform de gestelde eisen is er een inhoudelijk verslag en
een financieel verslag ingediend. Het inhoudelijk verslag is echter zeer negatief en
aanvallend van aard. Aangezien de samenwerking inmiddels is geëindigd wordt
voorgesteld om hier verder niet meer op in te gaan. Bij de beoordeling van de
verleende subsidie is het inhoudelijk verslag dan ook grotendeels buiten beschouwing
gelaten. In plaats hiervan is de beoordeling gebaseerd op alle gesprekken die in 2019
met VAO zijn gevoerd, zowel met het bestuur als de vrijwilligers, en de ervaringen van
het team SDV in de dagdagelijkse praktijk. Op basis hiervan is vastgesteld dat de
kernactiviteiten conform de aanvraag en verleningsbeschikking zijn uitgevoerd. De
subsidie ad € 7.500,- kan conform verlening worden vastgesteld.
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Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Aan Stichting VAO zijn twee voorschotten uitbetaald van € 3.750,-. Hiermee is het
volledige verleende subsidiebedrag ad € 7.500,- uitgekeerd.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.

Communicatie/partici patie
Stichting VAO zal door middel van bijgevoegde beschikking van het vaststellingsbesluit in
kennis worden gesteld.
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Bijlagen:
1. Beschikking VAO
2. Verzoek tot vaststelling
3. Ontvangstbevestiging
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