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Geachte heer/mevrouw,
Vooruitlopend op de subsidievaststelling 2019 informeren wij u over een verhoging van
de subsidie 2019. Wij bevoorschotten 100% van het herziene subsidiebedrag. Verder
blijft al het gestelde in de voorgaande beschikking 2019 van kracht.
Aanleiding
Recent heeft het Rijk voor gemeente Wijchen extra middelen beschikbaar gesteld omdat
het Jeugdbudget niet overeenkomt met de uit te voeren taken.
Totaal na herziening
De subsidie 2019 bedroeg bij de oorspronkelijke beschikking van 20 december 2018
€ 11.184.296. Met de toevoeging van € 1.152.000 bedraagt de subsidie voor 2019 nu
€ 12.336.296. Dit ziet u terug bij de subsidievaststelling 2019. Voor de goede orde
benadrukken wij dat behalve uw eigen organisatiekosten, de bedrijfsvoeringskosten géén
onderdeel uitmaken van de subsidie.
Met bovengenoemde toevoeging aan de subsidie voor 2019 blijft de opdracht van kracht
dat Rondom Wijchen binnen de Rijksmiddelen uit komt.
Van de extra Rijksmiddelen van totaal € 1.312.000 houden we € 160.000 in. Deze
inhouding houdt verband met de reeds in 2018 uitgevoerde pilot vroeg ambulant. De
gemeente Wijchen gaat er hierbij vanuit dat dit bedrag in 2019 wordt inverdiend
(taakstellend).
Hoe maakt u bezwaar?
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. U doet dit
door een brief te sturen naar de gemeenteraad van de gemeente Wijchen. Zo'n brief heet
een bezwaarschrift. Let erop dat uw brief binnen zes weken na de verzenddatum van
deze brief door ons ontvangen moet zijn.
In uw brief moet het volgende staan:
 uw naam en adres;
 uw e-mailadres en telefoonnummer;
 de datum van uw brief;
 het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 de redenen waarom u bezwaar maakt;
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uw handtekening.

Het adres is:
gemeenteraad gemeente Wijchen
Afdeling BMO
Postbus 9000
6600 HA Wijchen
Wilt u dat het besluit niet meteen wordt uitgevoerd?
Ook al maakt u bezwaar, dan kan het besluit toch meteen uitgevoerd worden. Wilt u dat
gewacht wordt met het uitvoeren van het besluit totdat er over uw bezwaarschrift is
beslist? Dan kunt u de rechter vragen een voorlopige uitspraak te doen. Dit heet een
voorlopige voorziening. Let op: u kunt dit alleen aan de rechter vragen als u ook een
bezwaarschrift heeft opgestuurd naar de gemeente Wijchen. Ook moet er sprake zijn van
spoed wanneer u dit wilt vragen aan de rechter.
Hoe vraagt u dit aan de rechter?
U kunt op twee manieren aan de rechter vragen om een voorlopige uitspraak te doen:
Gemeente Wijchen
 U stuurt een brief aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Postbus
9030, 6800 EM Arnhem. Hierin vraagt u om een voorlopige voorziening. Stuur een
kopie mee van uw bezwaarschrift.
 U stuurt digitaal een verzoek naar de rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht -> digitaal procederen -> rechtbanken
sector bestuursrecht.
U betaalt griffierecht als u vraagt om een voorlopige voorziening. U kunt aan de
rechtbank vragen hoe hoog dit bedrag is.
Heeft u vragen of opmerkingen?
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u vragen, dan
kunt u contact opnemen met Miranda Thijssen, telefoonnummer 088 432 7393 of e-mail
m.thijssen@drutenwijchen.nl.
Met vriendelijke groet,
gemeenteraad van Wijchen

Voorzitter

Griffier

