GEMEENTE

vvE E RT

Aanoetekend
Stichting VAC Weert

weeft,
Onderwerp
Ons kenmerk

29 APR,2020
voorlopige verlen ing subsidie 2020
997599

Beste

I maart 2020 ontvingen wij namens Stichting Voorlichting- en Adviescommissie voor
de woningbouw en woonomgevíng in Weert (Stichting VAC Weert) een aanvraag om de
subsidie om verlening van de voorlopige subsidie voor het jaar 2020.In deze brief leest u
ons besluit op uw aanvraag.
Op

Subsidieverlening
Aanvraag
Uw aanvraag heeft betrekking op de verlening van de voorlopige bijdrage ten behoeve van

een bijdrage in de kosten in verband met het functioneren van de organisatie en de

scholing.

Uit het aanvraagformulier blijkt dat de geraamde uitgaven voor het functioneren van de
organisatie € 3.071,89 bedragen. Dit bedrag heeft betrekking op huisvestingskosten
(huur-, service- en verwarmingskosten), onderhoudskosten (niet zijnde afschrijvingen),
noodzakelijke abonnementen/lidmaatschappen, verwerving van informatie in verband met
de uitoefening van de doelstelling, kantoorbenodigdheden, portokosten, telefoonkosten,
drukwerk/kopieerkosten, declaraties vrijwilligers (niet zijnde reiskosten), reiskosten (niet
betrekking hebbend op scholing) en kosten gemoeid met voorlichting aan derden.
Daarnaast blijkt uit het aanvraagformulier dat de geraamde kosten gericht op scholing van
ividuele personen/vrijwi ll igers € 226,89 bedragen.

ind

Overweoinoen
Een bestuursorgaan verstrekt slechts subsidie op grond van een wettelijk voorschrift dat
regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. Deze regel geldt niet, indien
de begroting de subsidie-onWanger en het bedrag vermeldt waarop de subsidie ten
hoogste kan worden vastgesteld (artikel 4:23, eerste lid juncto derde lid, onder c van de
Algemene wet bestuursrecht).

Tijdens de behandeling van de begroting 2OL7 heeft de gemeenteraad op 2 november
2016 bij amendement besloten aan Stichting VAC Weert voor de advisering rondom de
woningbouw en de woonomgeving een jaarlijkse bijdrage van maximaal € 2.000,= toe te
kennen en deze ten laste te brengen van de opbrengsten bouwleges. Gelet hierop kan de
subsidieverstrekking aan Stichting VAC Weert worden aangemerkt als een subsidie in de
zin van artikel 4:23, derde lid, onder c van de Algemene wet bestuursrecht.
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Bij genoemd amendement is tevens besloten dat de samenwerking met

Platform

Gehandicapten Weert een voorwaarde is om de subsidie te ontvangen. Deze stichting is in
april2OLT opgeheven. Om de projecten van Platform Gehandicapten Weeft vooft te zetten

is in oktober 20L7 Stichting Toegankelijk Weert opgericht. Volgens de website van
Stichting Toegankelijk Weeft is Stichting VAC Weeft een van de samenwerkende
organisaties. De website van Stichting VAC Weert vermeldt dat Stichting Toegankelijk
Weert een van de gesprekspartners is. In het jaarverslag van Stichting VAC Weert over
het jaar 2019 is opgenomen dat Stichting Toegankelijk Weert een bijdrage heeft geleverd
aan enkele adviezen en op 7 november 2019 heeft er tussen beide stichtingen een overleg
plaats gevonden. Vastgesteld kan worden dat er is voldaan aan de voorwaarde van de
gemeenteraad om de subsidie te ontvangen.
Volgens het aanvraagformulier bedragen de opgegeven kosten € 3.298,78. Volgens de
begroting kan maximaal € 2.000,= beschikbaar worden gesteld. Gelet hierop verlenen wij
aan Stichting VAC Weeft voor de periode 1 januari 2020 tot en met 3'1 december 2O2O
een voorlopige subsidie van maximaal € 2.000,= voor de activiteiten inzake het
functioneren van de organisatie en de kosten van scholing.
Voorschot

Wij verlenen een voorschot van 90o/o vôn de voorlopig verleende subsidie. Dit bedrag (€
1.800,=) wordt overgemaakt op het rekeningnummer NL 23 RBRB 0919 3639 70 ten
name van Stichting VAC Weeft onder vermelding van'voorschot subsidie 2O2O'.
Verplichtinoen
Aan de beschikking tot voorlopige verlening van de subsidie voor het jaar 2O2O verbinden
wij de volgende verplichtingen:
1. Stichting VAC Weert verleent inzage in de administratie van de organisatie voor
zover deze betrekking heeft op de subsidieverlening.
2. Stichting VAC Weert verstrekt alle inlichtingen ten behoeve van de toetsing van de
werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend.
3. Stichting VAC Weert werkt samen met Stichting Toegankelijk Weert.
Vera ntwoord ing/vaststell ing

De aanvraag tot vaststelling van de definitieve subsidie voor het jaar 2O2O dient uiterlijk

1

april 2O2t door de Stichting VAC Weert te worden ingediend. De subsidie voor het jaar
2020 wordt dan definitief vastgesteid op basis van de daarbij ingediende gegevens en
bescheiden inzake de werkelijk gemaakte kosten van de activiteiten waarvoor de subsidie
is verleend. Verstrekte voorschotten worden hiermee verrekend.

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:
- 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 brief, dus niet digitaal

Spoed

Is uw bezwaar zo spoedeisend dat u de behandeling van uw bezwaarschrift niet kunt
afwachten? Dan kunt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg een
voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een voorlopige beslissing om een handeling uit te
stellen of juist doorte laten gaan. Een voorlopige voorziening kunt u met een brief of
digitaal aanvragen:
- met een brief:
Stuur uw verzoekschrift naar:
De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950

-

6040 AZ ROERMOND
digitaal:
Via http ://lo ket. rechtspraa k. n l/bestu u rs recht
Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden
vindt u op deze website.

Vragen?
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met S. Chalh, jurist afdeling Vergunningen,
Toezicht en Handhaving. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (0495) 575 239 of e-mail
s.chalh @weert. nl.
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