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Geachte heer Prins
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Onderwerp: Subsidie Koningsdag 2019 op 
Plein 2000

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.

Besluit
Uit de afrekening blijkt van een tekort van € 2.256, welk bedrag door u is afgedekt. Op basis van de 
afrekening Koningsdag 2019 Plein 2000 festiviteiten, hebben wij besloten een subsidie van € 10.000,- 
definitief vast te stellen.
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Het bezwaarschrift dient tenminste te bevatten:
• de naam en het adres van uw organisatie;
• de dagtekening en het nummer van deze brief;
• de gronden waarop het bezwaar steunt;
• een omschrijving van de door u gewenste beslissing.

Op 12 februari 2020 hebben wij de afrekening ontvangen voor de Koningsdag festiviteiten op Plein 2000 
waarin u ons verzoekt voor 2019 de subsidie ad. € 10.000 definitief vast te stellen.

Grand Cafe 't Heertje 
T.a.v. de heer R. Prins 
Plein 2000, nummer 7 
1271KK Huizen

Bezwaar
Voor de goede orde delen wij u nog mede dat, indien u zich niet met dit besluit kunt verenigen, u 
daartegen binnen zes weken na bekendmaking van het besluit bij ons college een bezwaarschrift 
ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kunt indienen.
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R Prins

Hoogachtend,

Namens Burgemeester en wethouders,

G. Klompmaker

Gemeente Huizen
-vervolgblad-

Vragen
Wij vertrouwen er op u voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen kunt u bellen met de 
heer L.H. Detering, telefoon 035-5281235.


