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Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag van 21 september 2021 stellen wij de subsidie voor uw 
vereniging voor 2022 direct vast op een bedrag van € 5.755,05. 
 
Deze subsidie is gebaseerd op het subsidiebeleid zoals dat door de gemeenteraad is vastgesteld in 
2018. 
 
Hoe wordt de subsidie berekend en uitbetaald? 
De subsidie wordt verstrekt op basis van artikel 13 van de Algemene subsidieverordening. 
 
Aantal inwoners per 1 januari 2021: 21.315 
Bedrag per inwoner:   € 0,27 
 
Het totaalbedrag is vastgesteld op: € 5.755,05 
 
De subsidie van € 5.755,05 wordt binnenkort op uw IBAN-nummer NL31RABO 0349 8903 31 gestort. 
 
We hebben de subsidie voor 2022 beschikt op basis van de oude subsidie-afspraken. Het college 
moet nog een besluit nemen op uw verzoek om het subsidiebedrag per inwoner te verhogen. Het 
college is voornemens om hier een positief besluit op te nemen. Zodra het besluit van het college 
bekend is zullen wij u hierover schriftelijk informeren.   
 
Verplichtingen subsidieontvanger 
Wij wijzen u op artikel 11 van de Algemene Subsidieverordening. In dit artikel is onder meer bepaald 
dat indien uw organisatie ophoudt te bestaan, u ons zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stelt. 
 
Bent u het niet eens met dit besluit: 
Misschien bent u het geheel of gedeeltelijk oneens met dit besluit. U kunt dan bij ons, burgemeester 
en wethouders, een bezwaarschrift indienen of laten indienen. Als er ook anderen bij zijn die een 
direct belang hebben bij dit besluit, kunnen ook zij schriftelijk bezwaar maken of laten maken. Voor het 
indienen van een bezwaarschrift geldt een termijn van zes weken.  
 
Die termijn gaat voor iedereen in op de dag nadat dit besluit aan u, als geadresseerde, is verzonden. 
Een bezwaarschrift kan per post, per fax of per e-mail worden ingediend. Indiening per e-mail is alleen 
mogelijk door verzending naar het algemene e-mailadres van de gemeente. Als u een bezwaarschrift 
per e-mail indient, vermeld dan wel ook uw gewone postadres. 
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Heeft u nog vragen? 
Heeft u nog vragen over dit besluit? Neem dan gerust contact met ons op. Telefoon: (0546) 628000.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het college van burgemeester en wethouders, 
 
teamcoach Sociaal Domein, 

 
M. Ottenhof-van Lindert 


