
 

 
 

Geachte bestuur, 
 
Onlangs ontvingen we uw subsidieaanvraag voor Summer Sickness 2022. In deze brief delen wij u 
ons besluit mee. 
 
Ons besluit 
Voor Summer Sickness 2022 stellen wij een incidentele subsidie van €15.000,- beschikbaar, in het 
kader van ambitie 6 ‘jongeren en jeugd in contact brengen met cultuur’ uit de Cultuurnota 2020 – 
2023. 
 
Ons besluit is ook gebaseerd op artikel 1.9.1. van de Algemene subsidieverordening voor de 
gemeente Huizen, die stelt dat de te subsidiëren activiteit van belang moet zijn voor de gehele of een 
deel van plaatselijke gemeenschap. Wij hebben geoordeeld dat de door u te organiseren activiteit 
voldoet aan deze voorwaarden. 
 
Betaling subsidie 
Het genoemde subsidiebedrag van €15.000,- wordt binnenkort overgemaakt op bankrekeningnummer 
NL 51 INGB 0007 0836 91 t.n.v. stichting Dynamic Arts. 
 
Vaststelling subsidie 
De Algemene Subsidieverordening gemeente Huizen stelt in artikel 3 dat de instelling bij een 
subsidieaanvraag vanaf € 2000 binnen zes weken na afloop van de activiteit waarvoor subsidie is 
verleend bij burgemeester en wethouders een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in moet 
dienen. De aanvraag om subsidievaststelling moet in ieder geval een financieel verslag en een 
activiteitenverslag bevatten en kunt u mailen naar t.breugelmans@huizen.nl  
 
Heeft u bezwaar? 
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college van 
burgemeester en wethouders. Het adres is: Postbus 5, 1270 AA Huizen. 
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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: 
 

1. uw naam, adres, datum en handtekening; 
2. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht (u kunt bijvoorbeeld 

datum en kenmerk van de brief vermelden of een kopie meesturen); 
3. de reden(en) waarom u bezwaar maakt. 

 
Als u een bezwaarschrift indient, kunt u ook een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige 
voorziening. Dat doet u bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland.  
Het adres is: postbus 16005, 3500 DA  Utrecht. 
 
Vragen 
Hebt u op dit moment vragen? Neemt u dan contact op met T. Breugelmans van het team 
Ontwikkeling, bereikbaar via t.breugelmans@huizen.nl. 
 

Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
P.W.J. Veldhuisen                 N. Meijer 
gemeentesecretaris              burgemeester 
 


