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u blijft in overleg met de gemeente actief kijken naar eventuele (geschikte) mede kandidaten 
voor onderhuur van de locatie:

u geeft uitvoering aan het ingediende activiteitenplan met begroting waarin de activiteiten voor 
de stimulering van toerisme in de Botterwerf centraal staat. De gemeente treedt hierbij 
faciliterend op. Het gaat om een interactief proces waarbij de gemeente ondersteund.

Voorwaarden subsidie 2020
Aan deze subsidietoekenning verbinden wij de volgende prestatieafspraken:

Op de verlening van deze subsidie is de subsidieverordening 2019 van toepassing Zie ook: 
https://www,huizen.nl/inwoner/subsldiemoqeliikheden 3343/

Besluit subsidie 2020
U krijgt voor het jaar 2020 onder hieronder genoemde voorwaarden een bedrag van € 14.669,- subsidie. 
Het bedrag wordt op een nader door u genoemde bankrekening van de eenmanszaak, Dochter van de 
Smid t.n.v. Smederij overgemaakt

Onderwerp: subsidie toeristische 
ontwikkeling Smederij

In deze brief leest u welke beslissing wij op uw verzoek hebben genomen. Ook leest u welke 
mogelijkheden u heeft om te reageren en bij wie u terecht kunt met uw vragen.

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

Op 17 december 2019 ontvingen wij uw verzoek om voor 2020 voor een bedrag van € 14.669,- subsidie 
te verlenen. Het verzoek tot subsidie als ook het doel daarvan heeft u met de wethouder, de heer Boom, 
op maandag 9 december jl. besproken. Daarbij heeft u het commitment uitgesproken om gedurende een 
periode van drie jaar gebruik te zullen maken van de huidige locatie om zo het toeristisch ontwikkel 
traject goed van de grond te krijgen. Aangezien de in de brief van 17 december 2019 beschreven 
activiteiten onvoldoende concreet waren heeft hierover met u overleg plaatsgevonden. Inmiddels heeft u 
een uitgewerkt actieplan Oude Haven overgelegd. Daarin staan de activiteiten voor 2020 genoemd. Ook 
heeft u uw financiële gegevens over 2018 verstrekt
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vóór 1 april 2021 vindt de definitieve subsidievaststelling plaats aan de hand van door u in te 
dienen stukken (zie subsidie verordening) daarbij wordt gekeken of aan de prestaties is voldaan. 
In afwijking van de subsidieverordening dient u een gespecificeerde urenverantwoording over
2020 aan te leveren;

NB. de uitvoerbaarheid van de activiteiten zoals beschreven in bijgevoegd “Toeristisch actieplan Oude 
haven/NKH 2020" worden bezien in het licht van het huidige Coronavirus. Indien bepaalde activiteiten in 
dat kader niet uitvoerbaar blijken te zijn, wordt dit met de gemeente afgestemd.

Als u een bezwaarschrift indient, kunt u ook bij de voorzieningenrechter een verzoek indienen tot het 
treffen van een voorlopige voorziening. Dat doet u bij de Rechtbank Midden Nederland, afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Vragen
Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer L.H. Detering, 035-5281235.

Het bezwaarschrift dient u in binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Het 
bezwaarschrift moet tenminste de volgende gegevens te bevatten:
• Uw naam en adres en handtekening;
• de dagtekening en het nummer van deze brief;
• de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de reden(en) waarom u 

bezwaar maakt;

in september 2020 wordt in overleg met u, aan de hand van door u aan te leveren relevante 
gegevens, bepaald wat de hoogte van de subsidie in 2021 wordt;

u houdt de gemeente tenminste 1 x per kwartaal op de hoogte van de voortgang 
(l.deterinq@huizen.nl en p.vandeqroep@huizen.nl). Daarbij wordt ook inzicht gegeven in de 
uren die ingezet zijn;

Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college van 
burgemeester en wethouders te Huizen.

P.W.J. ^ldhuisen 
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