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Uw kenmerk

Bijlagen

Bij beantwoording van deze brief, graag datum, nummer en onderwerp vermelden.

Geacht bestuur,

De budgetsubsidieperiode voor uw scoutingvereniging liep van 2017 t/m 2020. Het college heeft
ingestemd met een verlenging met een periode van vier jaar. De budgetsubsidie voor 2021 hebben wij
vastgesteld op € 2.575,-.
Hiervoor dient u (wederom) de volgende prestatie te verrichten:
• Het jaarlijks in tenminste 8 speltakken activiteiten aanbieden voor tenminste 150 kinderen.

Betaling subsidie 2021
U ontvangt begin 2021 het eerste deel van de subsidie ad € 1.300,- op uw rekeningnummer NL79
RABO 032 995 7228. Het tweede deel ad € 1.275,- wordt aan u overgemaakt in juli 2021.
Heeft u bezwaar?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college van
burgemeester en wethouders. Het adres is: Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Dient u het bezwaarschrift in binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Zorgt u
ervoor dat het bezwaarschrift ten minste de volgende gegevens bevat:
1. uw naam, adres, datum en handtekening;
2. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht (u kunt bijvoorbeeld
datum en kenmerk van de brief vermelden of een kopie meesturen);
3. de reden(en) waarom u bezwaar maakt.

Als u een bezwaarschrift indient, kunt u ook een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dat doet u bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland.
Het adres is: postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
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Vragen
Wij gaan er van uit dat deze brief en de procedure helder zijn. Heeft u vragen? Neemt u dan contact op
met Angelique Dijkers, beleidsmedewerker Cultuur via a.dijkers@huizen.nl of 035 5281449
Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders

P.W.J. Veldhuisen
gemeentesecretaris

