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Onderwerp: Beschikking subsidie 2017 
 
 
 
Geacht bestuur, 
 
Op 22 april heeft u een subsidieaanvraag ingediend voor 2017. De gemeenteraad van Tynaarlo heeft op 22 
november 2016 de verdeling van de armoedegelden vastgesteld. 
 
Besluit 
Op grond van de algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo hebben wij besloten om een subsidie van 
€ 5.000,- beschikbaar te stellen voor Stichting Leergeld Noord Drenthe voor het uitvoeren van de taken binnen 
de gemeente Tynaarlo. 
 
Het subsidiebedrag ad. € 5.000,- wordt overgemaakt tnv St. Leergeld Noord Drenthe op IBAN-nummer 
NL15 RABO 0300605889 o.v.v. subsidie 2017. 
 
Aan de aanvraag liggen de volgende voorwaarden ten grondslag: 

- St. Leergeld zet zich in voor kinderen van 5 – 18 jaar uit onze gemeente, die leven in gezinnen die te 
maken hebben met minimale financiële middelen; 

- St. Leergeld bepaalt op basis van bovenstaande welke kinderen in aanmerking komen voor 
ondersteuning; 

- De medewerkers van St. Leergeld onderzoeken bij de intake of de inwoner gebruik maakt van de 
voorliggende voorzieningen. Hieronder wordt ook verstaan de financiële regelingen waar het gezin 
gebruik van kan maken; 

- St. Leergeld werkt samen met organisaties die ook op het terrein van armoede actief zijn, zoals de ISD, 
GKB, Voedselbank, diaconie, etc.; 

- St. Leergeld werkt samen met de sociale teams van de gemeente Tynaarlo en draagt inwoners “warm” 
over wanneer dit nodig mocht zijn; 

- De gemeente ontvangt per half jaar een overzicht van het aantal kinderen wat bereikt is en hoeveel 
inwoners worden doorverwezen naar de sociale teams; 

- Na afloop van 2017 ontvangt de gemeente de jaarstukken; 
- Er vindt 1x per jaar een bestuurlijk overleg plaats met de verantwoordelijk wethouder. 

 
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. 
 
  
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders 
 
 
 
 
 
 
mr. J. Th. van Nieukerken drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 
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