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Weerf,

Onderwerp
Ons kenmerk

2013

: beschikking subsidievaststelling
: Zaaknummer 28302

Geacht bestuur,

U heeft op 2 oktober 2014 een bezwaar aangetekend tegen de beschikking
subsidievaststelling 2013. In deze beschikking leest u ons besluit.

Wij hebben besloten
voor het
1. tot het gegrond verklaren van uw bezwaar tegen de subsidievaststelling
jaar 2013;
2. om het bestreden besluit te herroepen en de subsidie voor het jaar 2013 gewijzigd
vast te stellen op E 25.438,84.
Motivering
De reden dat geen subsidie is opgenomen voor de aflossing van de geldlening is dat de
aflossing niet duidelijk aangegeven was in de verantwoording.
Alleen de rente van de
geldlening is gesubsidieerd. In de grondslagen voor jaarlijkse subsidie voor jeugd (artikel
Welzijn 2013 van de Algemene Subsidieverordening
16 onder 1d van de deelverordening
bestaat uit
Welzijn en evenementen 2013) staat dat de subsidie voor huisvestingskosten
80% van de kosten voor rente en a¿ossing van de geldlening die met toestemming van de
in het scoutinggebouw.
gemeente is aangegaan voor een investering
De subsidie voor de scouting Kardinaal Mindszentygroep
6 22.392,09. Met de wijziging van de huisvestingskosten
vastgesteld.

vastgesteld op
is oorspronkelijk
wordt de subsidie op E 25.438,84

Subsidie
op de subsidie gekregen. In totaal was dit een
U heeft elk kwartaal een voorschotbedrag
bedrag van C 25.438,84. De subsidievaststelling komt overeen met de uitbetaalde
voorschotten. Er hoeft dus geen verrekening plaats te vinden.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Limburg.
Dat kan met een brief of digitaal:

>

Met een brief:
Stuur uw beroepschrift
Rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ Roermond

naar:

101
Wilhelminasingel
Correspondentie:
Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert
-
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Kardinaal

Scouting

voor het jaar 2013 bedraagt:

De subsidievaststelling

A.

`

van C 45,75

Een vast bedrag

per jeugdlid.

zoe

Aantal leden
B

Een vast bedrag

615,00

per eenheid

van 20 kaderleden

Toeslag

of 615,00

C 10,00 per BE-jeugdlid

aantal BE jeugdleden

per kaderlid

11

110,00

7

105,00

aantal BE kaderleden

Subsidie

60,00

4

aantal

D

2.050,00

82

Toeslagen
Toeslag

`

10.972,50

van C 25,00 per kaderlid

Aantal leden
C

Mindszentygroep

voor huisvestingskosten

80% van de kosten voor rente en aflossing

van de geldlening voor de investering

`

1

\

E

Kosten

80% van de verschuldigde
Kosten
Scouting

erfpacht

6

8.968,51

11.210,64

voor het scoutingterrein

3.966,04

3.172,83

Rumoldus 80% van de huurkosten

Kosten

6

Totaal subsidievaststelling

C

25.438,84

voorschotten

C

25.438,84

Ontvangen

Terug

13

te betalen

C

nov.
zou
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