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Geacht college, 

U heeft op 05-01 -2021 een subsidie van € 613.738 aangevraagd voor de pilot Wonen Plus in 
de gemeente Weert. In deze pilot wordt er, onder leiding van Buro Andersom, een aanpak 
ontwikkelt voor de moeilijk plaatsbare doelgroep in beschermd wonen. In deze pilot staat een 
bemoeizorgachtige-aanpak centraal en wordt er intensief samengewerkt met ketenpartners 
om escalatie te voorkomen. In deze brief leest u ons besluit. 

Het besluit 
Wij verlenen u voor het jaar 2021 een eenmalige subsidie voor een bedrag van maximaal 

€ 613.738 op grond van de Algemene subsidieverordening (Asv) Venio 2020. 

Betaling 
De subsidie voor 2021 wordt volledig verstrekt via bevoorschotting zoals vermeld in artikel 5 

lid 6 van de Asv 2020. Het voorschotbedrag maken wij over op uw bankrekeningnummer 

‘NL13BNGH0285009303’ onder vermelding van ‘subsidie gemeente Weert - Pilot Wonen 

Plus. 

Toelichting 
Uw aanvraag is op volledigheid beoordeeld en inhoudelijk getoetst. Uw aanvraag voldoet 
aan de voorschriften. Ons besluit is gebaseerd op de volgende informatie: 

• Artikel 8 van de Algemene subsidieverordening Venio 2020, hierna AsV; 

• artikel 4:29 en verder van de Algemene wet bestuursrecht, hierna Awb; 

• Uw aanvraag van 05-01-2021 en aanvullende informatie uit het projectplan en de 
projectbegroting. 

Uw naam, het verleende subsidiebedrag en het zaaknummer nemen wij ook op in het 

openbare subsidieregister van de Gemeente Venio. 



Voorwaarden/verplichtingen 
U ontvangt deze subsidie onder de voorwaarde dat u toeziet dat de subsidie wordt ingezet 
voor de activiteiten zoals aangegeven in uw aanvraag (zie bijlage 2). Ook moet u voldoen 
aan de voorwaarden zoals vermeld in bijlage 1 ‘Voorwaarden'. 

Naast de op u rustende verplichtingen op grond van de Awb en de AsV gelden nog de 

volgende verplichtingen: 

• In de doorzetting van een deel van deze subsidie aan Buro Andersom, dient 
opgenomen te zijn dat zij bij de verantwoording over het jaar 2021, een 

controleverklaring, opgesteld dooreen onafhankelijke accountant, bij de aanvraag tot 
vaststelling moeten voegen. De accountant onderzoekt of het activiteitenverslag met 

het financieel verslag verenigbaar is en onderzoekt tevens de naleving van de aan 

de subsidie verbonden verplichtingen. Deze controleverklaring wordt gevoegd bij de 
door u aan ons af te leggen verantwoording; 

• U dient de resultaten van het project tussentijds te monitoren, te evalueren en 
hiervan verslag aan ons uit te brengen; 

• De resultaten van het project dienen te worden gedeeld met de andere aangesloten 

gemeenten van de regio Noord- en Midden-Limburg en de relatiemanager 

Beschermd Wonen; 

• Tussentijdse wijzigingen in het projectplan, de kosten of inkomsten (ook als gevolg 
van monitoring en evaluatie) dienen onmiddellijk te worden doorgegeven. Dit kan 
leiden tot een aanpassing van de subsidieverlening maar nooit meer dan maximaal 

verleend. 

Indien niet, niet geheel en/of niet tijdig wordt voldaan aan deze verplichtingen, moet u er 

rekening mee houden dat de subsidie lager, dan wel op nihil kan worden vastgesteld. 

Aanvraag tot vaststelling doen 
Subsidieverlening is altijd onder voorbehoud van vaststelling (artikel 14 AsV e.v. 2020). Het 

genoemde subsidiebedrag is het maximale bedrag. Wij wijzen u er op dat u volgens de AsV 
een aanvraag tot vaststelling moet doen. Dit betekent in dit geval uiterlijk binnen 12 weken 

nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn uitgevoerd en niet later dan 1 april 2022 gelet op de 
loopduur van dit besluit. 

Onderdeel van de aanvraag is in ieder geval een financieel en inhoudelijk verslag. Als reactie 

op uw aanvraag wordt de subsidie vastgesteld. Het bedrag kan lager zijn als bijvoorbeeld 
activiteiten niet zijn doorgegaan, niet voldaan is aan de opgelegde verplichtingen, de 

resultaten niet zijn bereikt of de kosten lager uitvallen dan wel de inkomsten hoger. Bij een 

lagere vaststelling moet u rekening houden met een terugvordering van dat wat u teveel 

heeft ontvangen. 
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Hoe kunt u bezwaar maken? 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen zes weken (vanaf datum van 

deze brief) bezwaar aantekenen. U stuurt uw bezwaar naar: Burgemeester en wethouders 
van Venio, Postbus 3434, 5902 RK Venlo. 

Als er sprake is van spoed kunt u ook de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg 
(sector bestuursrecht) vragen een voorlopige voorziening te treffen. 

Heeft u vragen? 
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met 
van het team Maatschappelijke Opgaven. Hij is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot en 

met 17.30 uur 

Hoogachtend 
Burgemeester en wethouders van Venlo 

Bijlage 1. Voorwaarden 

Door de gemeenteraad zijn bij de Algemene Subsidieverordening Venlo (vindplaats: 
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http://decentrale.reqelqevinq.overhei 

d.nl/cvdr/XHTMLoutput/ActueelA/enlo/CVDR637602.html) 

een aantal algemene vereisten opgesteld die gelden bij iedere subsidieverlening. 

Op de volgende vereisten wordt u nadrukkelijk gewezen: 

1. De subsidieaanvrager is verplicht om de risico's die hij niet zelf kan dragen afdoende 

te verzekeren. Minimaal geldt een verplichting voor een verzekering tegen het risico 
van wettelijke aansprakelijkheid en een brand- en inboedelverzekering indien men 

eigenaar is van een accommodatie. 
2. U dient te voldoen aan artikel 11 van de ASV. 

Bijlage 2. Aanvraag 






