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aangegeven zullen wij met ingang van de volgende uitvoeringsovereenkomst
(begrotingsjaar
2016) zorgen dat de jaarlijkse subsidie aan Punt Welzijn duidelijker
begroting is opgenomen, om fouten in de berekening te voorkomen.

i nde

Het verschil waarop Punt Welzijn zich beroept, blijkt E 8.547,61 te zijn (4 euro minder dan
Punt Welzijn aangeeft, te verklaren door afrondingsverschillen).
Er zijn twee oorzaken voor het verschil van 6 8.547,61:
1. De subsidie voor de activiteit N'joy is niet meegenomen. Verschil E 4.000,2. De indexering voor de "overige kosten" is niet goed berekend: moet E 186.452,36
zijn in plaats van E 181.904,75. Verschil: 6 4.547,61.
In totaal dient de subsidie van Punt Welzijn dus met E 8.547,61 te worden verhoogd
Daarom stellen wij voor om de subsidie aan Punt Welzijn opnieuw te verlenen voor eGH
bedrag van maximaal 6 2.014.143,60.

Geen hoorzitting
Voorafgaand aan het indienen van het bezwaarschrift heeft Punt Welzijn al mondeling
bezwaar toegelicht. Daarom is geen hoorzitting georganiseerd.

het

Kanttekeningen:
Bij een subsidieverlening
vermeldt de beschikking het maximaal beschikbare bedrag.
Daarom wordt voorgesteld om het bestreden besluit te herroepen van maximaal
6 2.005.596,00 naar maximaal 6 2.014.143,60.

JURIDISCHE

GEVOLGEN (0.a.

FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)

N.v.t.

FINANCIELEEN PERSONELE GEVOLGEN
Begrotingspost:
De subsidie aan Punt Welzijn wordt geboekt op diverse begrotingsposten.
Zie bijlage
Subsidie aan Punt Welzijn bestaat uit 4 delen: opbouwwerk, ouderenwerk, allochtone
ouderenadviseur en "overige". De post "overige
is vanuit de historie versnipperd over
een aantal grootboeknummers.
Vaak begint het met een projectsubsidie.
Als de activiteit
structureel wordt, blijft deze wel ten laste komen van betreffende
grootboeknummer/kostencategorie.
"

Beschikbaar bedrag:
6 2.005.596,00
Het verschil met de voorgestelde te verlenen subsidie bedraagt E 4.547,61 en wordt in de
eerstvolgende financiële rapportage verwerkt.

COMMUNICATIE/ PARTICIPATIE
1/oor wie is dit a_dvies_van_b§Ia¿9?.:

~:- Overigen

(bijv.

afzender/aanvrager)

Nadere speci¿catie: Punt Welzijn wordt schriftelijk
door middel van bijgevoegde concept-beschikking
G¿adviseerd
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op de hoogte gesteld van uw besluit
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Punt Welzijn wordt schriftelijk
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op de hoogte gesteld van uw besluit.
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OVERLEG GEVOERD MET
Intern:
J. Verheesen, financiëel consulent
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Subsidie
Door uw bezwaarschrift gegrond te verklaren wijzigt de hoogte van de
subsidieverlening
2014 van maximaal E 2.005.596,00 naar maximaal E 2.014.143,60.
Verrekening
In onze beschikking van 19 juni 2014 (subsidieverlening 2014) is aangegeven
dat wij het
subsidiebedrag in 6 maandelijkse termijnen (E 195.296,50) overmaken op uw rekening, met
nummer NL37RABO0575027126.
Inmiddels zijn hiervan 5 termijnen overgemaakt reden
waarom wij de laatste termijn zullen verhogen met E 8.547,61 tot een bedrag van
6 203.844,11.
Het bedrag van de uit te betalen termijn wordt verrekend met eventuele opeisbare
schuld(en) van uw organisatie aan de gemeente. Als dit van toepassing is ontvangt
hiervan schriftelijk bericht van de afdeling Financiën van de
gemeente.
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Berekening
Voor de berekening van de "gewijzigde
deze beschikking.

subsidie 2014" verwijzen

wij u naar pagina 3 van

Voorwaarden/ eisen
De eisen en verplichtingen zoals vermeld in de beschikking subsidieverlening
juni 2014 blijven ongewijzigd van kracht.

2014 van 19

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 naar:
Rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ ROERMOND

> digitaal:
Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden
vindt u op deze website.

Zorgt u ervoor dat u het beroepschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat de rechtbank uw beroepschrift niet meer kan behandelen.
Schrijf in uw beroepschrift in elk geval:
> uw naam, adres, datum en handtekening;
> een omschrijving van het besluit waar het beroepschrift tegen gericht is (stuur een
kopie van het besluit mee);
> de reden waarom u beroep instelt.
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