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Geachte heer De Baaij,
Op 30 april 2014 heeft stichting Leergeld Gemert e.o. de subsidieaanvraag voor het jaar
2015 ingediend. Naar aanleiding van deze aanvraag heeft bestuurlijk overleg
plaatsgevonden, waarna u op 10 november 2014 een aanvullende brief en begroting
heeft toegestuurd. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag en reageren wij op
uw laatst verzonden brief.
Subsidiebedrag 2015
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 april 2015 besloten om
stichting Leergeld Gemert e.o. in 2015 een subsidiebedrag ter beschikking te stellen van
in totaal € 37.000,-. Dit subsidiebedrag bestaat net als vorig jaar uit een structurele
component van € 20.000,- en een incidentele extra bijdrage van € 17.000,-
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Het subsidiebedrag wordt in twee termijnen aan de stichting uitbetaald op
rekeningnummer NL43 RABO 0135 1845 92. De eerste termijn, welke bestaat uit 75%
van het subsidiebedrag, wordt spoedig uitbetaald. De tweede termijn, bestaande uit het
resterende bedrag, wordt uitbetaald na overlegging en goedkeuring van de jaarlijkse
verantwoording van het voorafgaande jaar.
Voorwaarden
Aan het ontvangen van deze subsidie zijn voorwaarden verbonden.
Algemene verplichtingen en verantwoording
U ontvangt deze subsidie in het kader van de Algemene Subsidieverordening GemertBakel. Onder hoofdstuk 5 vindt u de verplichtingen waaraan u als subsidieontvanger
moet voldoen. Onder hoofdstuk 6 van deze verordening vindt u de wijze waarop de
besteding van de subsidie verantwoord dient te worden. Na ontvangst van uw
verantwoording wordt de definitieve hoogte van het subsidiebedrag door het college
vastgesteld.
De Algemene Subsidieverordening Gemert-Bakel is als bijlage bij deze beschikking
toegevoegd en vindt u bovendien digitaal op onze website.
Subsidiecontract
Op 18 december 2013 is tussen de gemeente Gemert-Bakel en stichting Leergeld
Gemert e.o. een subsidiecontract gesloten. Dit subsidiecontract is door de
beschikbaarstelling van het subsidiebedrag ook in 2015 van toepassing, zoals genoemd
in artikel 2 van het contract. Het getekende subsidiecontract is als bijlage bij deze
beschikking toegevoegd.
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Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u daartegen bezwaar maken. In de bijlage
leest u hoe.
Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer Koen van Nieuwenhoven. Mail
naar gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of
bel naar ons algemene nummer (0492) 378 500.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

A.A.T.G. Jansen MBA

Drs. J. van Zomeren
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Bijlage
Bezwaar
Als u het met dit besluit niet eens bent kunt u daartegen binnen zes weken na de
dag van verzending van deze brief bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat de
beslissing heeft genomen. Dat staat onder het besluit vermeld. Het adres is: Postbus
10.000, 5420 DA Gemert.
In het bezwaarschrift laat u weten tegen welk besluit u bezwaar maakt en de
redenen waarom u het met dat besluit niet eens bent. Ook vermeldt u de datum
waarop u het bezwaarschrift schrijft en u ondertekent de brief met uw handtekening.
Als het mogelijk is voegt u een kopie van het besluit waartegen u bezwaar heeft bij
uw bezwaarschrift.
Als u bezwaar maakt, wordt de werking van dit besluit niet stopgezet. Mocht u dat
willen en hebt u een spoedeisend belang, dan kunt u tevens een voorlopige
voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant,
sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.
U kunt pas een voorlopige voorziening vragen nadat u een bezwaarschrift hebt
ingediend. Een kopie van het bezwaarschrift voegt u bij uw verzoek aan de
voorzieningenrechter.
De rechtbank brengt u voor het in behandeling nemen van een verzoek om
voorlopige voorziening kosten in rekening brengen (griffierecht).

