
GEMEENTE vyEERT

Stichting Gran Fiësta
Het bestuur

weert, l9ilAAil2020

Onderwerp
Ons kenmerk

Beslissing op bezwaar subsidie Bevrijdingsfestival
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Geacht bestuur,

Op 25 januari 2020 heeft u bezwaar gemaakt, tegen ons besluit van 21 januari 2020
inzake de subsidievaststelling voor het Bevrijdingsfestival. In deze brief leest u ons besluit
op uw bezwaar.

Beslissing
Wij verklaren uw bezwaarschrift gegrond. Hieronder lichten wij ons besluit toe.

Ontvankelijkheid
Aanzien het bezwaarschrift tijdig is ingediend, uw stichting als belanghebbende kan worden
aangemerkt, is het bezwaar ontvankelijk.

Gesprek
Op advies van de concerndirecteur van de gemeente Weeft is uw voozitter uitgenodigd
voor een gesprek (horen in het kader van afhandeling bezwaar). Tijdens dit gesprek is een
toelichting gegeven op het financiële overzicht en daarmee aangetoond, dat uw stichting
inderdaad een bedrag van € 3.920,94 tekort heeft.

Gonclusie
Naar aanleiding van hetgeen in het gesprek naar voren is gekomen, concluderen wij dat
het correct en terecht is om het primaire besluit te herzien.

Herziene subsidievaststelling
wij stellen de op 29 april 2019 aan u verleende subsidie vast op een bedrag van
€ 50.000,00.

Uitbetaalde voorschotten
U heeft eenmalig een voorschotbedrag op de subsidie ontvangen. In totaal was dit een
bedrag van € 50.000,00.

Betaling/Verrekening
De subsidievaststelling komt overeen met de uitbetaalde voorschotten. Er hoeft dus geen
verrekening plaats te vinden.
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Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Limburg
Dat kan mct een brief of digitaal:

met een brief:
Stuur uw beroePschrift naar
Rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ ROERMOND

digitaal:
Via http : //loket. rechtspraa k. n l/bestu u rs recht
Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden
vindt u op deze website.

Zorgl u ervoor dat u het beroepschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief /uiterlijk voor <concrete datum>. Daarmee voorkomt u dat de rechtbank uw
beroepschrift niet meer kan behandelen. Schrijf in uw beroepschrift in elk geval:

- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het beroepschrift tegen gericht is (stuur een

kopie van het besluit mee);
- de reden waarom u beroeP instelt.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Marianne van de Ven-Meulendijks
Zij is bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54 51 en per e-mail op
M.vande.Ven@weeft.nl.

Met vriendelijke groet,
burgem en wethouders,
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