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Geachte ,

U heeft een aanvraag ingediend bij de gemeente Weert, waarmee u ons vraagt om subsidie
voor de organisatie van de Boels Ladies Tour 2020 in Weert. In deze beschikking leest u ons
besluit.

Subsidie
Wij verlenen u subsidie voor een bedrag van voorlopig maximaal € 5.000,00.

De subsidie is bestemd als bijdrage in de door u vanaf 8 mei 2020 gemaakte
(voorbereidings)kosten voor de organisatie van de Boels Ladies Tour 2020.

De subsidiegrondslag is een incidentele subsidie op basis van artikel 4:23 lid 3 sub d van
de Algemene wet bestuursrecht. De procedureregels zijn vastgelegd in de Algemene
Subsidieverordening Weert 2077.Voor de berekening van de subsidie op basis van deze
grondslagen venarijzen wij naar de bijlage. De bijlage maakt onderdeel uit van de
beschikking.

Coronacrisis
In uw aanvraag van 3 april 2O2O vraagt u een maximale subsidie van € 47.500,- voor de
organisatie van de Boels Ladies Tour 2O2O op 26 augustus 2020. Door de coronacrisis is de
Boels Ladies Tour verplaatst van augustus naar september. De etappe in Weert is nu
gepland op vrijdag 4 september. Het is nog niet zeker of de Boels Ladies Tour kan
doorgaan.
In het bestuurlijk overleg met de betrokken gemeenten, dat heeft plaatsgevonden op 8
mei 2020, heeft u ons gevraagd om in te stemmen met het starten van de
voorbereidingen. U heeft aangegeven dat de kosten voor de gemeente Weert maximaal
€ 5.000,- bedragen als de Boels Ladies Tour in 2020 niet kan doorgaan wegens de
coronacrisis.
Op 4 juni 2020 heeft u aangegeven dat u een besluit tot een eventuele afgelasting van de
Boels LadiesTourvanuit uw zijde uiterlijk medio juli neemt. U kiest uitsluitend vooreen
afgelasting als er op dat moment aanwijzingen zijn dat de kans dat de Boels Ladies Tour
niet kan doorgaan groter is geworden dan bij de staft van de voorbereidingen is
beoordeeld. Ons besluit over een mogelijke aanvullende subsidieverlening op grond van uw
op 3 april ingediende aanvraag koppelen wij hieraan. Wij zijn voornemens dit te doen op
14 juli en vragen u ons uiterlijk op 6 juli te informeren over de stand van zaken.
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Subsidiebetaling
De subsidie wordt in zijn geheel als voorschot in één keer uitbetaald.op uw bankrekening-
nL¡mmer 

Het uit te betalen bedrag 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.

Verplichtingen
Er is een aantal algemene verplichtingen waaraan u als subsidieontvanger moet voldoen:
- U verricht de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend.
- U informeeft het college zo spoedig mogelijk schriftelijk:

- over besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activ¡teit(en)
waarvoor subsidie is verleend, dan wel opheffing van de 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 de 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.

Daarnaast is er een aantal specifieke verplichtingen waaraan u als subsidieontvanger moet
voldoen:
- U onderhoudt een nauw contact over de voortgang met de aangewezen gemeentelijke

coördinator, dhr. Ton Lemmen;
- Bij de uitvoering werkt u samen met een kerngroep waarin naast cie gemeente Weeft

ook andere partijen, die van belang zijn bij de organisatie, vertegenwoordigd zijn;
- U bereidt overleggen voor de kerngroep voor en heeft bij de overleggen zelf de functie

van voorzitter.

Vera ntwoord i n g / Vaststel I i n g
Voor uw subsidie vindt op grond van aftikel 77 van de Algemene Subsidieverordening
Weert 2017 achteraf de definitieve vaststelling plaats. U dient hiertoe uiterlijk 13 weken
nadat de activiteiten zijn verricht, danwel nadat vaststaat dat de subsidiabele activiteiten in
2020 niet doorgaan, de aanvraag voor de vaststelling 2O2O in.

Bij 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 gespecificeerd overzicht van de gemaakte kosten met bewijs van betaling.

Het college kan bepalen dat u daarnaast ook andere gegevens en bescheiden, die voor de
vaststelling van belang zijn, moet overleggen.

De subsidie wordt vastgesteld op basis van de werkelijke kosten tot een maximum van
€ 5.000,-.

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:
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- 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 briel dus niet digitaal.

Tot slot
De Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunt u vinden op de website wetten.overheid.nl en
de Algemene Subsidieverordening Weert 2017 kunl u vinden op de website van de
gemeente Weeft via www.weert. nl/Verordeningen.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Cisca van der Kraan. Zij is bereik-
baar op telefoonnummer (0495) 57 54 63 en per e-mail op C.vander.Kraan@weert.nl.

Wij wensen u veel succes met uw activiteiten.

Met vriendelijke groet,
bu en wethouders,

M.J.M. Meertens,
gemeentesecretaris

chuitema,
burgemeester
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