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Besluit
Wij hebben besloten u in 2021 een subsidie te verlenen van €6.000,- voor uitvoering van uw voorstel 
cultuureducatie voor jongeren. Ook voor 2022 en 2023 is € 6.000,- per jaar beschikbaar voor uitvoering van 
cultuureducatie voor jongeren. Afgesproken is dat u als bibliotheek het voortouw neemt om jaarlijks met een 
vernieuwd aanbod van cultuureducatie te komen. Dit in samenwerking met nieuwe en bestaande culturele 
partners en op basis van een inventarisatie van de wensen vanuit scholen. Graag ontvangen we voor 1 
november 2021 en 1 november 2022 uw aanvraag voor subsidie (inclusief programma) voor het jaar erop.

Subsidievoorwaarden
Op deze subsidieverstrekking is de Algemene Subsidieverordening Huizen van toepassing. 
U dient uitvoering te geven aan het plan van aanpak conform uw voorstel. De evaluatie en verantwoording 
van de activiteiten kunt u meenemen in uw jaarstukken.

Heeft u bezwaar?
Als u het niet eens bent met de besluiten, kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester 
en wethouders. Het adres is: Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Betaling subsidie 2021
Het subsidiebedrag van € 6.000,- voor 2021 zal binnenkort overgemaakt worden op rekeningnummer 
NL 62 RABO 0329967525 t.n.v. uw stichting.

Graaf Wichman 10, 1276 KB Huizen Postbus 5, 1270 AA Huizen 
T 14 035 F (035) 528 14 15 E gemeente@huizen.nl www.huizen.nl

Op 2 maart heeft de commissie sociaal domein uw rapportage van het onderzoek en het plan van aanpak 
voor cultuureducatie voor jeugd en jongeren besproken. Uw plan is positief ontvangen. In deze brief leest u 
ons besluit over de subsidie voor 2021 voor cultuureducatie voor jongeren.
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Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders,

P.W.J. Veldhuisen 
gemeentesecretaris

1.
2.

uw naam, adres, datum en handtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht (u kunt bijvoorbeeld datum 
en kenmerk van de brief vermelden of een kopie meesturen); 
de reden(en) waarom u bezwaar maakt.

Contact
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.diikers@huizen.nl of 035 5281449

Gemeente Huizen
-vervolgblad-

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:

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.
Het adres is: postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

N. Meijer 
burgemeester


