GEMEENTE UTRECHT

Aan:
Naam organisatie:
Adres:
Postcode & Plaats
Behandeld door:
Doorkiesnummer:
Email:
Bijlagen:

Datum:
Ons kenmerk:
Uw kenmerk:
Uw brief van:
Verzonden:

Onderwerp: toekenning subsidie inzet combinatiefunctie Impuls brede scholen

Geacht bestuur,
Aanvraag
U heeft op <datum> een subsidieaanvraag bij ons ingediend (ons kenmerk 08.XXXXXX) voor
activiteiten die leiden tot:
- een uitbreiding van het binnen- en buitenschools aanbod in de Vogelaarwijken,
- talentontplooiing van kinderen tot 18 jaar,
- versterking van sportverenigingen,
- dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen,
- jeugd vertrouwd maken met kunst- en cultuurvormen.
Wij hebben uw aanvraag in goede orde ontvangen en getoetst aan ons beleid.

Besluit
Wij verlenen u een jaarlijks subsidie voor de periode 1 januari 2009 - 31 december 2011. De subsidie
bedraagt maximaal €….
Basis voor de subsidie vormen de brutoloonkosten gerelateerd aan de omvang van de betrekking van
de functionaris die ingezet wordt.
Op basis van verantwoording over elk jaar wordt opnieuw jaarlijks subsidie verleend.

U dient uw verantwoording over 2009 voor 1 juni 2010 bij ons in te dienen, de verantwoording over
2010 vóór 1 juni 2011 en uw (eind)verantwoording over 2011 vóór 1 juni 2012. Op basis van uw
verantwoording zullen wij de subsidie per jaar definitief vaststellen.
Dit besluit is gebaseerd op de ASV gemeente Utrecht 2008. Wij maken u attent op H 4, Verplichtingen
subsidieontvanger.
De subsidie wordt verleend onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeentebegroting door de
gemeenteraad en met in achtneming van de op de Algemene wet bestuursrecht gebaseerde
bepalingen in de algemene subsidieverordening en daarbij geldende deelverordeningen vanaf 2008
tot 2012.
De subsidie wordt verleend op basis van de landelijke Impuls brede scholen, sport en cultuur,
waaraan de gemeente Utrecht deelneemt in de periode vanaf september 2008 tot en met 31
december 2012 zoals beschreven in de landelijke Bestuurlijke afspraken.
Mochten er wijzigingen plaatsvinden in deze regeling vanuit het ministerie dan kan dit ook doorwerken
in de te verlenen subsidie.

Voorschot
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De subsidie wordt in maandelijkse voorschotten uitbetaald: ééndertiende deel per maand, in mei
tweedertiende deel. Indien er sprake is van accrès, zal het voorschot daaraan worden aangepast.
Betaling per kwartaal ??

Continuering
Een beslissing over een eventuele voortzetting van de subsidie wordt uiterlijk in het najaar van 2010
genomen en is onder meer afhankelijk van de beoordeling van de gerealiseerde doelstellingen in deze
periode en van de beoordeling van de plannen voor de nieuwe periode, mede in het licht van dan
geldende beleidsprioriteiten.
Wij streven, afhankelijk van het ter beschikking komen van rijksmiddelen, in de periode van 2008 tot
en met 2012 naar het oplopend realiseren van uiteindelijk 40 fte aan combinatiefuncties. Onze intentie
is de gerealiseerde combinatiefuncties ook na 2012 in stand te houden.

In onderstaande tabel geven wij aan:
- waarvoor u subsidie ontvangt,
- welke activiteiten u daarvoor uitvoert,
- en tegen welke kosten.

Wat wilt u bereiken?

Op basis van uw activiteitenplan / jaarprogramma zorgt u dat
de daarin vermelde activiteiten gerealiseerd worden ( zie
bijlage activiteitenplan/ jaarprogramma )

Wat gaat u daarvoor doen?

1. Op basis van de samenwerkingsovereenkomst tussen de
volgende instellingen ( A B C D ) draagt U zorg voor het
aanstellen van combinatiefunctionarissen.
2. De combinatiefunctionarissen voeren het activiteitenplan
uit die u als bijlage met uw aanvraag heeft meegestuurd.

Wat mag dat kosten?

De bruto loonkosten van een combinatiefunctionaris voor een
jaar (1 volledige fte) bedragen € 45.000,Uitgaande van …fte voor de duur van 3 jaar bedraagt de
subsidie maximaal: € …,,-
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Afwijkingen en tussentijdse rapportages
Indien u tijdens de uitvoering serieuze afwijkingen constateert dient u direct contact op te nemen met
de behandelend ambtenaar voor nader overleg.
De combinatiefunctionarissen nemen deel aan het stedelijk overleg en zij stellen Jaarplannen op. In
overleg met ons dragen zij bij aan het ontwikkelen van een monitor en een evaluatie. Deze
instrumenten dienen de uitvoering en zijn ook input voor de definitieve subsidievaststelling.

Bezwaar
Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
College van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. afdeling Juridische Zaken, Postbus 16200, 3500 CE
Utrecht. U dient het bezwaarschrift in binnen zes weken na de dag waarop deze beschikking is
verstuurd. In uw bezwaarschrift vermeldt u uw naam en adres, de datum, een korte omschrijving van
het besluit waartegen u bezwaar maakt en de gronden van het bezwaar. U stuurt een kopie mee van
het bestreden besluit en u ondertekent het bezwaarschrift.

Vragen
Als u nog vragen heeft over deze beschikking dan kunt u contact opnemen met mw. W. Nooitgedacht,
tel.nr. 286 XX XX. Het mailadres luidt: w.nooitgedacht@ enz.

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders,

W. de Kantjes
Programmadirecteur Jeugd
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