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Geachte mevrouw Van Dijk,
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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 actieplan Oude Haven/NKH 2021 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 ondersteunt;

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

Onderwerp: subsidie toeristische 
ontwikkeling Smederij

Voorwaarden subsidie 2021
Aan deze subsidietoekenning verbinden wij de volgende prestatieafspraken:

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.

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

Besluit subsidie 2021
U krijgt voor het jaar 2021 onder hieronder genoemde voorwaarden een bedrag van € 15.006,- subsidie. 
Het bedrag wordt op de bankrekening van de eenmanszaak. Dochter van de Smid t.n.v. Smederij 
overgemaakt (NL70 ABNA 0616497350).
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Op 5 november 2020 ontvingen wij uw verzoek om ook voor 2021 voor een bedrag van € 14.669,- 
subsidie te verlenen. Bij dit verzoek is ook het Toeristisch actieplan Oude Haven/NKH 2021 gevoegd. 
Dit verzoek ligt in het verlengde van de subsidieverlening voor het jaar 2020. Gelet op de van toepassing 
zijnde indexering gaat het hier om een bedrag van € 15.006,- ter stimulering van het toerisme in de 
botten/verf.
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Hoogachtend.

Burgemeester en wethouders

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.

vóór 1 april 2022 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;

P.W.J. Veldhuisen 
gemeentesecretaris

in september 2021 wordt in overleg met u, aan de hand van door u aan te leveren relevante 
gegevens, bepaald wat de hoogte van de subsidie in 2022 wordt;

NB. de uitvoerbaarheid van de activiteiten zoals beschreven in bijgevoegd “Toeristisch actieplan Oude 
Haven/NKH 2021" worden bezien in het licht van het huidige coronavirus en de daarmee gepaard 
gaande maatregelen. Indien bepaalde activiteiten in dat kader niet uitvoerbaar blijken te zijn, wordt dit 
met de gemeente afgestemd.

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;

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

N. Meijer 
burgemeester
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