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Geacht bestuur,

U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de Gemeente Weert. Hiermee vraagt u ons om
een éénmalige subsidie voor het "Huiskamerconcert VOCUS". Dit huiskamercoñceÉ gaat
plaatsvinden op zondag 16 oktober 2016. In deze beschikking leest u ons besluit.

Suttid¡crei¡rrin¡
Wij hebben besloten uw verzoek om eenmalige subsidie te weigeren. Dit betekent dat u
van ons geen subsidiebijdrage krijgt. Wij kunnen ons voorstellen dat dit besluit een
teleurstelling voor u is.

Grondrleg tut ¡dþËi¡:rin¡
De subsidie wordt geweigerd op grond van artikel 9 l¡d lf van de Algemene
Subsidieverordeníng Welzijn en evenementen 2013. Artikel 9 l¡d 1f geefr aan dat een
subsidie kan worden geweigerd als de verwachting gerechtvaardigd is dat er niet zal worden
voldaan aan één of meer bepalingen van deze verordening enlof van de bijbehorende
deelsu bsidieverordenin gen.

Îlo,tircring
U voldoet níet aan het bepaalde ín artikel 12 van de "Deelsubsidíeverordening Cultuur
2013'.

In artikel 12 van de Deelsubsidieverordening Cultuur wordt aangegeven welke activiteíten
in aanmerking komen voor subsidie. De volgende activiteiten komen in aanmerking voor
subsidie: "(Een programma van) bíjzondere (podium)activiteiten, gericht op het uíidragen
van historische en hedendaagse culturele waarden voor een breed publiek, alsmede
experímentele, incidentele of nieuwe activiteiten die van groot belang worden geacht voor
de cultuur. Naar onze opvatting ís de door u georganiseerde activiteit niet als zodanig aan
te merken.

Daarnaast moet worden gesteld dat een jubileumactíviteit niet in aanmerking komt voor
subsídie.
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TÛtdü
l-leelt u nog v.r:agen? filcernt u dan contact op rnet Twa¡¡ Joosten- Hij is bereíkbaar op
t*tba$ru#rtc{w 0.{95'571t'l6{l €rt flcr ræct{ og LåaarÈc&@*Gê{t-d?l-

tþt¡rr mühtblult?
Als u het niet cens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschríft sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000AZ I#E€RT

Zorgt u êrvoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Þaarmce voorftomt u dat wìi uw bezwaårschrift niet meer kunnen ûehancfelen.
Wf ,n urø be¿xwrclr{ft ln dk gcvel:

- {¡fr rìarrn, tdFG3, d*sffi cn ha¡dtek€nifig;
- {cn cmoeãrijvirç v#t het bedult naar hgt bæan$*siûÞ-gen gé?îtfit ìs (Stuur

cen ftopic v¡n dc¡e brief mee met uw bezwaarschrift);
- dr trd.n wear,orn u bcryeü me¡û*.

Lct op: ccn beawtarsehrft indlenen kan e'lleen rnct een brief, dus niet dþitaal.
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