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Beste mevrouw Nijhuis,
Op 21 juni heeft u een informeel gesprek gehad met MEE Gelderse poort en de
gemeente Wijchen. In dit gesprek hebben wij gesproken over Rondom Wijchen en de
subsidie die u nu jaarlijks ontvangt van de gemeente Wijchen. Op 18 september 2018
heeft u een gesprek gehad over de aankondiging beëindiging van de subsidierelatie
tussen MeerVoormekaar en de gemeente. Op 25 oktober 2018 hebben wij beëindiging
van de subsidierelatie nog een keer besproken.
In deze brief leest u een vooraankondiging voor beëindiging van de onze subsidierelatie.
Wat is de aanleiding voor deze vooraankondiging?
U ontvangt tot en met 2019 jaarlijks subsidie. Met de oprichting van Rondom Wijchen is
u toegezegd dat u tot en met 2019 uw subsidie zou blijven ontvangen. Daarna is het aan
het bestuur van Rondom Wijchen waar u in participeert, welke financiering u ontvangt
voor de taken die u in Wijchen uitvoert. Dit betekent dat we formeel de subsidierelatie
die u heeft met de gemeente Wijchen, moeten beëindigen. Om dit op behoorlijke wijze te
doen versturen we allereerst een vooraankondiging.
Wat willen we met u delen?
Het college is voornemens om de subsidierelatie die wij hebben met MeerVoormekaar te
beëindigen omdat wij de taken en financiën voor de zorg en welzijnstaken in Wijchen
willen beleggen bij Rondom Wijchen.
De subsidie relatie met MeerVoormekaar eindigt definitief en volledig op 31-12-2019 met
uitzondering van het Opstap vervoer.
Na deze datum ontvangt u uw financiering vanuit Rondom Wijchen.
Hoe ziet het vervolg eruit?
Nadat het college heeft besloten de subsidie relatie te willen beëindigen, is het aan de
gemeenteraad om dit besluit definitief te maken.
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Bent u het niet eens met ons besluit?
U kunt ons een bezwaarschrift sturen als u het niet eens bent met het besluit. Hierin
geeft u aan waarom u het niet eens bent met het besluit. U hebt daarvoor zes weken de
tijd. Deze tijd gaat in op de dag na de verzending van deze brief. U kunt het
bezwaarschrift sturen naar Postbus 9000 6600 HA Wijchen ter attentie van het college
van B&W.
Hebt u vragen?
Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Miranda Thijssen. U kunt haar
mailen via m.thijssen@wijchen.nl of bellen via 06 380 76 219.
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