Stichting Leergeld
Postbus 684
t.a.v. de heer Van Leeuwen
3203 AK Spijkenisse
behandeld door: M. Plateringen
t: 0181-471
e: m.vanplateringen@brielle.nl
bijlage(n): --

uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk

Brielle, 16 april 2018
verzonden

onderwerp: Subsidieaanvraag Stichting Leergeld

Geachte heer Van Leeuwen ,
Op 17 april 2018 hebben wij de subsidieaanvraag van Stichting Leergeld ontvangen. Naar
aanleiding van uw aanvraag is besloten de subsidie toe te kennen.
Op 26 april 2018 heeft de gemeenteraad de begroting vastgesteld. Met inachtneming van
het daarin opgenomen budget hebben wij besloten uw organisatie in een subsidie te
verlenen van € 11.000,- voor het jaar 2018.
De Algemene subsidieverordening Brielle 2011 is van toepassing.

Te leveren prestaties


Het voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande
kinderen/jongeren, in principe in de leeftijd van vier tot achttien jaar, uit minima
gezinnen, voor wie overheidsvoorzieningen uitgeput, niet toereikend dan wel niet
beschikbaar zijn en die niet in staat zijn uit eigen middelen hun kinderen normaal
te laten participeren binnen het onderwijs en/of in het maatschappelijk leven op en
rond school.



Bij de bepaling wie wordt ondersteund worden geen rigide inkomensgrenzen



Bij doorverwijzing door de schuldhulpverlener van de gemeente Brielle wordt geen

gehanteerd. Ondersteuning is een kwestie van maatwerk.
inkomens- of vermogenstoets uitgevoerd. De noodzaak van hulpverlening staat
dan vast.

Overig:
1.

De artikelen 5 tot en met 9 van de uitvoeringsovereenkomst zijn onverminderd van
toepassing.

2.

Conform artikel 4:30 van de Algemene wet bestuursrecht kan de omschrijving van de
in deze subsidiebeschikking omschreven activiteiten later nader worden uitgewerkt.
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Meldingsplicht bij wijziging omstandigheden
Indien sprake is van gewijzigde omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een
beschikking tot intrekking of wijziging van de subsidie, dient u daarvan zo spoedig
mogelijk mededeling te doen aan ons.

Vaststelling
In 2018 ontvangt u van ons bericht over de vaststelling van de nu verleende subsidie. Bij
het niet nakomen van de prestatie-eisen en gezien het bepaalde in de uitvoeringsovereenkomst kunnen wij de subsidie lager vaststellen.
Op grond van de Algemene Subsidieverordening Brielle 2011 dient u 6 maanden na het
tijdvak waarvoor de subsidie is verleend een schriftelijk verzoek tot vaststelling van de
subsidie 2017 in te dienen. Bij dit verzoek hoort een door uw bestuur gewaarmerkt
financieel en inhoudelijk verslag.

Bezwaar en beroep
Aan deze subsidieverlening verbinden wij de gebruikelijke voorwaarden, beëindiging- en
weigeringsgronden en verplichtingen, zoals opgenomen in de Algemene
Subsidieverordening Brielle 2011. Deze verordening kunt u inzien op en downloaden van
onze website:
www.brielle.nl/subsidieverordening. U kunt deze ook opvragen bij de gemeente Brielle,
sector Samenleving, afdeling Beleid, telefoonnummer 0181-471157.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
daarvan bezwaar maken en wel door het indienen van een bezwaarschrift bij het college
van burgemeester en wethouders van Brielle (Postbus 101, 3230 AC Brielle).
Het bezwaarschrift moet tenminste bevatten:
-

de naam en het adres van de indiener;

-

de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven;

-

de omschrijving van de beslissing, waartegen het bezwaar is gericht, zonodig
vergezeld van

-

een kopie van de beslissing;

-

de redenen waarom bezwaar wordt gemaakt;

-

de handtekening van de indiener.

Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u in de brochure 'Bezwaar
en beroep tegen een beslissing van de overheid'. Een exemplaar wordt u op verzoek
kosteloos toegezonden.
Tevens kunnen belanghebbenden een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Rotterdam (Postbus 50951, 3007 BM
Rotterdam). Een voorlopige voorziening kan worden getroffen indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. De verzoeker om een voorlopige voorziening
is een griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde

pagina 2 van 3 van brief d.d. 16 april 2018 inzake

rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze
voorwaarden.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Brielle
namens dezen,
het hoofd van de afdeling beleid

W. de Koning
Par.

pagina 3 van 3 van brief d.d. 16 april 2018 inzake

