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Onderwerp:

Beschikking subsidie 2017

Geacht bestuur,
Op 22 april 2016 heeft u een subsidieaanvraag ingediend voor 2017 voor het uitvoeren van de taken van het
jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds in de gemeente Tynaarlo. De gemeenteraad van Tynaarlo heeft op 22
november 2016 de verdeling van de armoedegelden voor 2017 vastgesteld.
Besluit
Op grond van de algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo hebben wij besloten om vanuit de
armoedegelden een subsidie van € 16.000,- beschikbaar te stellen voor het jeugdsportfonds en € 5.000,- voor
het jeugdcultuurfonds.
Daarnaast heeft het RDO fonds besloten in Tynaarlo het jeugdsportfonds te ondersteunen met € 6.000,- per
jaar voor een periode van drie jaar (2017-2019) en het jeugdcultuurfonds met € 3.000- voor één jaar. Dit bedrag
gaat via de gemeente.
Het totale bedrag van € 24.000,- voor het jeugdsportdfonds en € 8.000,- voor het jeugdcultuurfonds wordt
overgemaakt op uw rekening o.v.v. subsidie 2017.
Aan de aanvraag liggen de volgende voorwaarden ten grondslag:
- Het jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds is beschikbaar voor kinderen t/m 18 jaar uit onze gemeente,
die leven in gezinnen die te maken hebben met minimale financiële middelen;
- De gemeente ontvangt per half jaar een overzicht van het aantal aanvragen;
- U signaleert het verloop van de aanvragen en treedt vroegtijdig in overleg indien het aantal aanvragen
het maximum bereikt;
- U rapporteert over een half jaar over de verwachte uitgaven in 2017;
- Na afloop van 2017 draagt u verantwoording af voor de totale besteding van de subsidie;
Wilt u een subsidieaanvraag indienen voor 2018, dan moet u deze indienen voor 1 mei 2017.
Bezwaar
Bent u het niet eens met ons besluit dan kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief bezwaar
indienen bij ons college. Meer informatie hierover kunt u lezen in de bijlage.
Vragen
Heeft u nog vragen over deze brief, dan kunt u contact opnemen met mevrouw S. Meijerink, via
s.meijerink@tynaarlo.nl, of 0592 – 266 628.
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