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Dossiernummer : 1 5.000507

Geacht bestuur,

U hebt voor het laar 2015 een bijdrage uit het Maatschappelijk lnitiatieven Fonds (MlF) aangevraagd.
ln deze brief gaan wij in op het subsidiebesluit:

- hoeveel subsidie u ontvangt;
- welke voorwaarden btj de subsidie gelden;
- wanneer wij uw stukken nodig hebben om de subsidie vast te stellen;
- hoe u bezwaar kunt maken tegen het subsidiebesluit.

Het subsidiebesluit
Wij verlenen u subsidie van maximaal € 19.833,00 voor het jaar 2015.
De subsidie wordt verleend voor het initiatief Molenhoek een zorgzame wijk.

De aanvraag betreft de huurvan 2 lokalen in de Herman Broerenschool en kosten die
voorwaardenscheppend zijn om het project en de projectactiviteiten te kunnen realiseren.
De kosten zijn gespreid over een periode van drie jaar.

Uw aanvraag om subsidie hebben wij getoetst aan:
. De Algemene subsidieverordening's-Hertogenbosch (ASV).

De ASV is vastgesteld op 9 oktober 2012.
. De begroting 2015. De begroting is vastgesteld op 9 december 2014.
. De subsidieregeling Maatschappelijk lnitiatieven Fonds. Deze subsidieregeling is

vastgesteld op 25 november 2014.

Het voorgestelde plan past binnen de doelstellingen van het MlF. De wens van de wijk om in de
toekomst zelf met elkaar en voor elkaar zorg en ontmoeting te organiseren is een beweging die door
de gemeente wordt gesteund.
De subsidie zal in twee gelijke tranches worden betaald. ln het eerste jaar zullen we de voortgang van
de realisatie van het initiatief actief volgen. Bij realisatie volgens het plan van aanpak zal begin 2016
ook de tweede tranche betaalbaar worden gesteld.
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Betaling
u ontvangt een voorschot. wij maken dit over op uw bankrekeningnummer NL881NG8000667',1939'

Oe betaaldata en de bedragen (in euro's) zijn als volgt:

Wat verwachten wij van u?
Het initiatief kent de volgende doelen:

. Het bevorderen van onderlinge contacten in de wijk;

. Het ondersteunen van mantelzorgers;

. Het bevorderen van burenhulpen onderlinge hulp;

r Het bevorderen van vrijwillige hulp in de wijk;

. Het terugdringen van eenzaamheid in de wijk;

o Het biedán vàn praktische ondersteuning aan mensen met vragen en problemen op

het gebied van gezondheid, welzijn, wonen en werken;

. Het faciliteren en ondersteunen ván initiatieven van wijkbewoners voor het

organiseren van activiteiten zoals ontspannings- of spelactiviteiten, cursussen,

lotgenotencontact, zelfh u I pg roepen ;

. Het onderzoeken u"n rogàlijkheid voor zorggerelateerde activiteiten, zoals

kleinschalige dagactiviteiten oÍ dagopvang'

lnformatie aanleveren
Wij gaan ervan uit oai àe uitvoering van het plan verloop!"o{9lt de in de aanvraag beschreven

aanpak en planning. Begin 2016 en uiterlijk begin december 2016 verwachten wij van u een beknopte

tussenrapportage. nan Ëet einde van de lóoptild verwachten we van u een eindrapportage'

ln de rapPortages geeft u aan:
r in welke mate u de doelstellingen heeft bereikt;

r welke activiteiten u daarvoor heeft uitgevoerd en;

r welke middelen u daarvoor heeft ingezet'

Terugbetalen
Houdt u zich niet aan de regels en verplichtingen die horen bij de subsidie? Dan kan dat gevolgen

hebben voor de noogtË van-ÀJ suUsiOiebedràg. Dit betekent dat u (een deel van) het betaalde

voorschot moet terugbetalen.

Kunt u bezwaar maken tegen ons besluit?
Bent u het niet eens met diibesluit? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken' Dat doet u binnen zes

weken na verzending uàn J"." brief. Zet de volgende informatie in uw bezwaarschrift:

. het besluit waartegen u bezwaar maakt

. waarom u bezwaar maakt

. datum

. Llw naam en adres
Onderteken de brief. U stuurt deze naar:

Burgemeester en wethouders van's-Hertogenbosch, Postbus 12345,5200 GZ 's-Heriogenbosch'
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waar kunt u de bijbehorende wet- en regelgeving terugvinden?

Op deze beschikking zijn van toepassing:^

De ASV en de regeling vindt u op de gemeentelijke website: www s-hertoqenbosch'nl/subsidies'

Meer informatie ,, - - ,

Hebtunogvragen?NeemdancontactopmetEdwinSnellens.HettelefoonnummerlS
(073) 61 5 9114. Houd het dossiernummer bij de hand' Wij vragen hiernaar'

5ii "l**"i 
staat linki bovenaan deze brief. U kunt ook mailen naar

SecretariaatMO-OApós-hertoqenbosch'nl' Zet ons dossiernummer dan in de mail'

Wijwensen u veel succes met uw initiatief'

Hoogachtend,
i'ffi'# il ËL m ee ste r e n weth o u d eq u," n. 

:- tt-?s^"lll l?I :

Het hoofd van de afdeling O iis Arbeidsmarkt en ParticiPatie,

Drs. W. Smits MPM.

Dossiernummer: 1 5. 000507
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