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Geachte heer Janssen,
Naar aanleiding van het subsidieverzoek van de Stichting Leergeld Uden – Oss d.d. 6 december
2011 berichten wij u het volgende.
Wij kennen de Stichting Leergeld Uden – Oss subsidie toe voor het jaar 2012. De subsidie wordt
gesteld op € 26.667. De subsidie wordt toegekend onder voorbehoud van goedkeuring van de
Management Rapportage I -2012 door de gemeenteraad van Oss.
Wij verstrekken de subsidie - in vervolg op de al eerder door ons in 2010 en 2011 verstrekte
subsidie - omdat de gemeente de activiteiten van de Stichting Leergeld Uden – Oss als een
positieve aanvulling ziet op het gemeentelijke minimabeleid en de regeling Meedoen is
belangrijk.
Omdat de gemeente er groot belang aan hecht dat zoveel mogelijk minima uit Oss, waaronder
met name jongeren, de weg naar onze minimaregelingen weten te vinden, stellen wij opnieuw
samenwerking als voorwaarde bij deze toekenning. In 2012 wordt de samenwerking tussen Oss
en de Stichting Leergeld Uden – Oss geëvalueerd. De subsidie wordt u verstrekt onder de
voorwaarde dat te zijner tijd een jaarverslag met de activiteiten over 2012, de uitgaven en de
bereikte doelgroep wordt ingediend.
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Over de door uw stichting gevraagde subsidie over 2013 zal de gemeente eind 2012 een nader
besluit nemen.
De subsidie zal worden overgemaakt op bankrekening 1565.75.345.
Wanneer u het niet eens bent met dit besluit kunt u, volgens artikel 7:1 van de Algemene Wet
Bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden, hiertegen een
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet gemotiveerd te zijn en te worden gericht aan
het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Oss, postbus 5, 5340 BA Oss. Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
Als u dit met het oog op uw belangen met spoed noodzakelijk vindt, dan kunt u tegelijk met het
indienen van een bezwaarschrift bij de gemeente, de voorzieningenrechter van de rechtbank
vragen om het besluit te schorsen (het treffen van een zogenaamde voorlopige voorziening). Dit
verzoek moet worden ingediend bij de voorzieningenrechter bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch,
sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Voor het indienen van een
verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.
Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Oss
De secretaris,
De Burgemeester

Drs. M.J.H. van Schaijk

Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

