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Volgens de uitvoeringsovereenkomst moet de stichting jaarlijks een verzoek om subsidie uiterlijk op 1 
juni bij ons college indienen. De stukken zijn dus later ontvangen dan overeengekomen. Gelet op Covid- 
19 kunnen wij ons voorstellen dat er andere zaken spelen waardoor enige vertraging is ontstaan. De 
stukken zijn dan ook in behandeling genomen.

BIZ periode 2022 ev.
Op maandag 14 september is met u gesproken over de nieuwe BIZ voor de periode 2022 ev. jaren. 
Daarbij is gekeken naar de BIZ methodiek, de gedachte gebiedsafbakening en de planning. Voor de 
planning is het van belang dat wij uiterlijk in februari 2021 beschikken over het verzoek voor de nieuwe 
BIZ met het Plan van Aanpak voor 2022 ev. Dit om behandeling in de gemeenteraad in april 2021 
mogelijk te maken. Over het voorgaande bent u ook per e-mail op de hoogte gebracht.

Besluit
Wij kunnen instemmen met de ingediende begroting en activiteitenplan 2021.

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

Op 29 augustus 2020 hebben wij de begroting en activiteitenplan 2021 voor de BIZ per mail ontvangen. 
Daarmee verzoekt u ons feitelijk de BIZ-bijdrage in 2021 overeenkomstig de uitvoeringsovereenkomst uit 
te keren.

Stichting Ondernemersfonds 't Hart van Huizen
T.a.v. het bestuur
Postbus 1030
1270 BA HUIZEN

Bezwaar
Indien u zich niet met ons besluit kunt verenigen, kunt u daartegen, ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit bij ons, een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen. Wanneer een bezwaarschrift is ingediend, kunt u tevens een verzoek om 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, 
Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht.
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Hoogachtend

namens burgemeester en wethouders

Vragen?
Mocht u vragen hebben over deze brief dan kunt u contact opnemen met de heer Van Noord, 
beleidsadviseur grondzaken en economische voorzieningen. Zijn doorkiesnummer is (035) 5281518.

G. Klompmaker 
afdelingshoofd Omgeving
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