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Betreft: Subsidiebesluit voor plan dementievriendelijk Albrandswaard
Geachte mevrouw Ruybroek,

Voor de periode van 1 november 2021 t/m 31 december 2022 heeft Stichting Welzijn Albrandswaard
(SWA) een aanvraag ingediend voor een subsidie van € 41.000 voor de uitvoering van het plan voor een
dementievriendelijker Albrandswaard. Mede op basis van gesprekken met uw organisatie is ons college
een voorstel voorgelegd. Hieronder vindt u ons besluit over uw subsidieaanvraag.
Besluit
Wij hebben, op grond van het bepaalde in artikel 4:23 lid 3 sub d Awb, besloten aan de Stichting Welzijn
Albrandswaard éénmalig een subsidie te verlenen van in totaal € 41.000 voor het project
dementievriendelijker Albrandswaard voor de periode van 1 november 2021 t/m 31 december 2022.
Voorwaarden
Op grond van met u gemaakte afspraken en de artikelen 1.5 en 1.8 van de algemene
subsidieverordening Albrandswaard stellen wij aan de subsidieverlening de volgende voorwaarden:
1. De subsidie dient bij te dragen aan de realisatie van een dementievriendelijker Albrandswaard.
2. De uitvoering van de werkzaamheden leidt tot het realiseren van de doelstellingen uit het
ingediende plan voor een dementievriendelijker Albrandswaard (bijlage 1).
3. U dient voor 1 juni 2023 een jaarverslag en een jaarrekening over 2022 voorzien van een
goedkeurende accountantsverklaring in.
Uitbetaling subsidie
De subsidie wordt in één keer als voorschot overgemaakt op rekeningnr. NL04 RABO 0147 5607 48 t.n.v.
Stichting Welzijn Albrandswaard Rhoon.
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Niet mee eens
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen naar:
College van burgemeester en wethouders
Postbus 1000
3160 GA Rhoon
Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit verstuurt. Wij
kunnen uw bezwaarschrift dan in behandeling nemen.
In het bezwaarschrift zet u:
 Uw naam en adres;
 De datum waarop u het bezwaarschrift heeft geschreven;
 Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 Waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 Uw handtekening;
 Een kopie van deze brief.

Vragen
Heeft u nog vragen over dit besluit, neem dan contact op met Nancy Hoogendijk.

Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard,
de secretaris,

de burgemeester,

Hans Cats

Drs. Jolanda de Witte

