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Geachte mevrouw Heinsbroek,

Uw stichting ontvangt het voorschot van € 2.800,- op rekeningnummer NL06INGB0007227673

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag • IBAN: NL24 BNGH 0285 0042 55 • BIC: BNGHNL2G

Besluit
Wij verlenen een subsidie ter hoogte van € 3.900,- voor het jaar 2021. De subsidie bestaat uit een 
basisbijdrage van € 2.800,- en de bijdrage voor boerderij-educatie van € 1.100,-.

Inhoudelijke toelichting
Ons college staat positief ten opzichte van uw aanvraag, omdat de activiteiten van uw stichting 
aansluiten bij het Milieuprogramma 2021-2025 van de gemeente Huizen. Natuur- en milieueducatie heeft 
daarin een vaste plaats. Graag zetten wij het overleg met u voort over hoe de NME-activiteiten kunnen 
aansluiten bij de verschillende duurzaamheidsprojecten in Huizen.

Voorschot
De hoogte van het voorschot dat wij uitkeren voor 2021 is € 2.800,-. U hebt in uw aanvraag vermeld dat 
in 2020 de activiteiten op het gebied van boerderij-educatie (€ 1.100,-) niet zijn uitgevoerd. Wij zouden 
dit bedrag op een later moment, bij de definitieve vaststelling van subsidie over 2020, terug kunnen 
vorderen. Daar kiezen we niet voor, we verrekenen deze inhouding nu al met uw stichting. Dat voorkomt 
onnodige administratieve lasten.

Verplichtingen
Binnen zes weken na afloop van de activiteit waarvoor subsidie is verleend, dus uiterlijk op 12 februari 
2022, verwachten wij van u een aanvraag tot vaststelling van de subsidie. Bij de aanvraag om 
subsidievaststelling hoort een financieel verslag en een activiteitenverslag. Op basis daarvan stellen wij 
de subsidie definitief vast. Zo nodig verrekenen wij dan het vastgestelde bedrag met het aan u 
toegekende voorschot.
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Wij ontvingen op 24 november 2020 uw brief, waarin uw stichting vraagt om een bijdrage voor het 
uitvoeren van natuur- en milieueducatie (NME) in 2021. Hieronder leest u het besluit op uw verzoek.



Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders

Deze subsidieverplichting is opgenomen in het hoofdstuk “incidentele subsidies” van de Algemene 
subsidieverordening Huizen. U vindt deze verordening op huizen.nl.

Vragen
Hebt u vragen? Neemt u dan contact op met Eelco Weyland van het team Beleid, telefoon 
(035) 52 81 625, e-mail e.weyland@huizen.nl.

G. Klompmaker 
afdelingshoofd Omgeving

Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u daartegen bezwaar maken. Richt uw gemotiveerde 
bezwaarschrift dan binnen 6 weken na de datum van deze brief aan het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Huizen. Het postadres is: postbus 5, 1270 AA Huizen.


