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Onderwerp
Subsidie Stichting VAC Weert.

Voorstel
1. voor het jaar 2019 de subsidie definitief vast te stellen op maximaal € 2.000,= conform
bijgevoegde beschikking ;
2. voor het jaar 2020 een voorlopige subsidie van maximaal € 2.000,= met een voorschot
van 90o/o te verlenen conform bijgevoegde beschikking.

Inleiding
Stichting Voorlichting- en Adviescommissie voor de woningbouw en woonomgeving in
Weert (Stichting VAC Weert) heeft een aanvraag ingediend voor de definitieve vaststelling
van de subsidie voor het jaar 2019 en de verlening van de voorlopige subsidie voor het
jaar 2020.

Beoogd effect/doel
Het afhandelen van de subsidieaanvragen

Argumenten
1.1 De begroting voorziet in een maximaal budget.
De opgegeven kosten bedragen e2333,29. Tijdens de behandeling van de begroting
2017 heeft de gemeenteraad bij amendement besloten om aan Stichting VAC Weert een
jaarlijkse bijdrage van maximaal € 2.000,= toe te kennen. Gelet hierop kan voor het jaar
2019 een subsidie van maximaal € 2.000,= worden verleend. Verwezen wordt naar de
bijgevoegde beschikking.
2.2 Bij de vaststelling van de subsidie kan verrekening ptaats.
Het is gebruikelijk om een voorschot van 90olo te verlenen. Bij de vaststelling van de
definitieve subsidie voor het jaar 2020 vindt verrekening plaats. Verwezen wordt naar de
bijgevoegde beschikking.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.
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Financiële, personele en juridische gevolgen
Het bedrag van € 2.000,= wordt ten laste gebracht van de begrotingspost voor de rechtsen deskundige advisering bouwvergunningen (823.00.00-6. 343.0 16).
Tegen uw beslissing kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na verzending van de
beschikking een bezwaarschrift bij uw college indienen en de Voorzieningenrechter
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.

Communicatie/particiPatie
Subsidiebeschikkingen voor de aanvrager

Overleg gevoerd met
Intern:
Niet van toepassing.
Extern:
Niet van toepassing.

Bijlagen:
Subsidiebeschikkingen voor de aanvrager.
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