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Onderwerp Vaststelling subsidieverlening periodieke subsidie 2018 

 
 
Geacht bestuur, 
 
U hebt een subsidie verleend gekregen van € 49.525,00 voor het uitvoeren van bewonersparticipatie, 
waaronder de kosten voor huur en het opknappen van het pand aan de Kerkstraat 123. Nadat u de 
activiteiten hebt uitgevoerd beoordelen wij deze en stellen wij de subsidie vast. In deze brief leest u 
op welk bedrag wij de subsidie hebben vastgesteld. 
 
Definitief subsidiebedrag 
Wij hebben uw aanvraag tot vaststelling (eindverantwoording) beoordeeld en stellen uw subsidie 
vast op € 49.525,00. 
 
We hebben de subsidie als volgt vastgesteld: 
 

Activiteiten Verleend bedrag Vastgesteld bedrag 
Uitvoeren van bewonersparticipatie, 
waaronder de kosten voor de huur van de 
locatie Nieuwe Doelenstraat 55 tot 1 
september 2018. De kosten voor de huur 
en het opknappen van het pand aan de 
Kerkstraat 123 vanaf 1 september 2018. 

€ 49.525,00 € 49.525,00 

 
Totaal € 49.525,00 € 49.525,00 

 
Waarom dit besluit? 
Uit het financieel- en inhoudelijk verslag concluderen wij dat voldaan is aan de voorwaarden gesteld 
in de verleningsbeschikking van 12 november 2018. 
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Wij hebben uw subsidiebedrag vastgesteld op grond van: 
- verleningsbeschikking; 
- uw aanvraag tot vaststelling (eindverantwoording). 

  
Financiële afwikkeling 
U hebt totaal een bedrag van € 49.525,00 als voorschot ontvangen. Het voorschot dat u hebt 
ontvangen is gelijk het vastgestelde subsidiebedrag. U hoeft dus niets terug te betalen.   
 
Regelgeving  
Op dit besluit is de volgende regelgeving van toepassing: 

·  Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013; 
·  Algemene wet bestuursrecht;  
·  Subsidieregeling basisvoorzieningen in de stadsdelen 2017. 

 
Vragen? 
Bel dan met Ellen Leeuwenkuijl op telefoonnummer 06 10 18 26 12. Of mail naar 
e.leeuwenkuijl@amsterdam.nl. 
 
 
 
Bezwaarclausule 

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum van 

deze brief gemotiveerd bezwaar maken tegen dit besluit. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens 

bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de gronden van 

uw bezwaar en het kenmerk nummer van dit besluit. Wilt u ook uw telefoonnummer vermelden en een kopie van dit besluit 

mee zenden. U stuurt uw bezwaarschrift naar: Gemeente Amsterdam, T.a.v. Juridisch Bureau, Postbus 483, 1000 AL 

Amsterdam. 

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit. In spoedgevallen kan een voorlopige voor-

ziening worden aangevraagd – maar alleen als u daarnaast ook al een bezwaarprocedure heeft lopen – bij de Voorzienin-

genrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Een verzoek om 

voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor 

dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Aan het indienen van een verzoek om voorlopige 

voorziening zijn griffiekosten verbonden.  
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11e29c8e-c5ce-46ea-b46a-a59f3244079b Datum besluit: 24-04-2019 
 

Dit besluit is digitaal ondertekend. 
 

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum,  
namens hen, 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nine Severijn, afdelingsmanager stadsdeel Centrum. 
 

 
 

 


