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Besluiten
- Subsidieverlening 2021
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Algemene subsidieverordening Huizen 2019 (hierna: 
subsidieverordening), artikel 2.170b, eerste lid, van de Mediawet 2008 en de door de raad op 5 november 
2020 vastgestelde gemeentebegroting voor het jaar 2021. In de begroting staat het subsidiebedrag 
opgenomen waarop maximaal aanspraak kan worden gemaakt. Uit de begroting voor 2021 blijkt dat voor 
de stichting een subsidiebedrag is opgenomen van maximaal € 24.098,-.

Gelet hierop en op basis van de aangeleverde stukken hebben wij besloten aan de stichting een subsidie 
te verlenen voor het jaar 2021 van € 24.098,- ten behoeve van het verzorgen van de lokale publieke 
omroepdienst. Op grond van artikel 2.5 van de subsidieverordening zal het subsidiebedrag van € 24.098,- 
-, bij wijze van voorschot, in het eerste kwartaal van 2021 worden overgemaakt op bankrekeningnummer 
NL 72 RABO 01447.38.279.

Verantwoording subsidie 2021
Het besluit tot subsidieverlening betekent dat u een voorwaardelijke aanspraak op subsidie heeft. Recht 
op betaling van de subsidie ontstaat als deze definitief is vastgesteld. Na ontvangst van een inhoudelijk 
verslag waaruit blijkt dat gesubsidieerde activiteiten en prestaties zijn gerealiseerd, als ook een financieel 
verslag waarin rekening en verantwoording wordt afgelegd over de besteding van de subsidie 
beoordelen wij of de subsidie in de afgesproken omvang en op juiste wijze heeft plaatsgevonden.
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Aanleiding
Bij brief van 25 maart 2020 verzoekt u namens de Stichting Lokale Omroep Hilversum, Huizen, Blaricum, 
Eemnes en Laren (hierna: de stichting) conform voorgaande jaren subsidie te verlenen voor het jaar 2021. 
Verder verzoekt u namens de stichting tot vaststelling van de subsidie van € 24.098,- voor het jaar 2019.
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Vragen
Heeft u nog vragen over deze brief? Neem dan contact op met mevrouw S. van Scheppingen, van het 
team Vergunningen, telefoonnummer (035) 52 81 512, bereikbaar: maandag tot en met vrijdag tussen 
08.30-13.30 uur. Of stuur een e-mail naar; s.vanscheppinqen@huizen.nl.

Wanneer u een bezwaarschrift indient, kunt u tevens een verzoek indienen tot het treffen van een 
voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, postbus 16005, 
3500 DA Utrecht.

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

uw naam, adres 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.

- Subsidievaststelling 2019
Aan de stichting is bij brief van 20 december 2018 een subsidiebedrag van € 24.098,- verleend voor het 
jaar 2019. Uit de aangeleverde stukken valt af te leiden dat de gesubsidieerde activiteit in de afgesproken 
omvang en op de juiste wijze heeft plaatsgevonden. Hieruit volgt dat wij besluiten, op grond van artikel 
2.13 van de subsidieverordening het subsidiebedrag van € 24.098,- voor het jaar 2019 definitief vast te 
stellen. De subsidie is reeds, bij wijze van voorschot, uitbetaald in 2019.

Drs. N. Meijer 
burgemeester

P.W.J. Veldhuisen 
gemeentesecretaris


