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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.

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;

Besluit subsidie
Op basis van de door u ingediende begroting blijkt een subsidie noodzakelijk om een tiental concerten te 
kunnen organiseren in “de Engel” in Huizen. Uit de verkoop van toegangskaarten wilt u voorzien in de 
kosten van de musici, terwijl de subsidie voor organisatie- en locatiekosten worden ingezet. 
Wij hebben besloten u een subsidie toe te kennen van € 950,-. De kosten voor versnaperingen/koekjes 
ad. € 50,- zijn niet subsidiabel en worden niet gehonoreerd.
De subsidie wordt toegekend en vastgesteld onder de voorwaarden dat u de geplande 10 concerten ook 
realiseert in 2021 en na afronding van het project ons een evaluatieverslag over de concerten toestuurt 
waaruit ook het aantal betalende bezoekers blijkt.
Indien door omstandigheden, waaronder de covid-19 maatregelen, een of meer concerten niet kunnen 
plaatsvinden, dient u het evenredige deel van de subsidie te retourneren.
De middelen worden overgemaakt op de bankrekening van Scarbomusica NL

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

U heeft op 20 november 2020 een definitief verzoek om subsidie ingediend om in 2021 een tiental 
concerten te realiseren. Daarvoor heeft u ons een toelichting en begroting overleg.

Scarbomusica
T.a.v. De heer J. Bon 
Rietgors 70
3755 GE EEMNES

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

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.

Vragen
Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer L.H. Detering, 035-5281235
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