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Onderwerp: Beroep op Wet Openbaarheid van Bestuur

Geachte dames en heren,
In de vergadering van de

Commissie Samenleving en inwoners van 19 oktober 2021 mochten wij
spreken over de naar onze mening te weinig betaalde subsidie aan Wilhelmina ”08 over de
afgelopen 20 jaar.

Wij hebben daar mogen uitleggen waarom Wilhelmina ,O8 van mening is dat de door de raad
vastgestelde subsidieregeling niet volledig is opgevolgd. Dit omdat in betreffende
subsidieregelingen staat vermeld dat er subsidie verstrekt moest worden op basis van de actuele
bestekprijzen.

Namens uw College werd

deze commissievergadering aangegeven dat er maar zeven jaar
teruggekeken kon worden en het College, de bewering van Wilhelmina '08 dus niet meer kon

controleren.
Echter, de verklaring
verstrekt is niet juist.

van 2017.

in

namens u gedaan dat er sinds het jaar 2013 een vast bedrag aan subsidie werd
Het vaste bedrag in de subsidieregeling is pas ingegaan bij de subsidieregeling

Dit betekent dat het mogelijk is om de actuele bestekprijzen over de jaren 2013 t/m 2016 nog boven
tafel te krijgen zodat het juiste bedrag van de subsidie nog vast te stellen is.
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Middels dit schrijven doen wij als Wilhelmina *O8 een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur
met het verzoek om ons over voomoemde jaren de actuele bestekprijzen te verstrekken met de
onderbouwing, hoe deze bestekprijzen samengesteld zijn. Deze onderbouwing zou de mogelijkheid
moeten bieden om ook de bestekprijzen van vóór 2013 te achterhalen ofte reconstrueren. De
bestekpnjzen zullen bovendien toch niet alleen bedoeld zijn geweest om toe te passen op de
subsidieregeling voor Wilhelmina”08!!

OCSW

Tevens willen wij graag van u alle memo”s, brieven en voorstellen van de afdeling
aan het
College en van het College aan de gemeenteraad ontvangen, die geleid hebben tot het maximeren
van de onderhoudssubsidie voor Wilhelmina '08 op Drakesteijn bij de “Subsidieregeling Sport
Weert 20l7”.
Hoogachtend,

Namens bestuur Wilhelmina

'08,
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