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Geachte mevrouw Pakker,
U hebt voor de wijk Boschveld € 250,- subsidie aangevraagd voor beschutting boschveldtuin.
In deze brief leest u mijn reactie op uw aanvraag.
Besluit
De bewonersadviesgroep heeft positief geadviseerd over uw aanvraag. Ik wil uw verzoek dan ook
graag honoreren. Uw activiteit draagt bij aan de leefbaarheid van de wijk Boschveld.
Ik verleen u een subsidie van € 250,- voor beschutting boschveldtuin. Veel plezier en succes met de
uitvoering hiervan.
Betaling
U ontvangt het subsidiebedrag op IBANnummer NL03INGB0003274686 t.a.v. Onafhankelijk
Buurtplatform Boschveld.
Wetten en regels
Op deze beschikking zijn van toepassing:
 de Algemene wet bestuursrecht (Awb);
 de Algemene subsidieverordening ‘s-Hertogenbosch (ASV);
 de subsidieregeling Leefbaarheid in wijken, buurten en dorpen 2017.
De ASV en de regeling kunt u nalezen op www.s-hertogenbosch.nl/subsidies.
Wat moet u doen als uw activiteit niet doorgaat?
U moet het aan ons melden als uw activiteit niet doorgaat. Houd er rekening mee dat u de subsidie
dan (gedeeltelijk) moet terugbetalen. Dit geldt ook als u geen vergunning hebt, terwijl u die wel nodig
had. Kijk op www.s-hertogenbosch.nl/evenement-organiseren of voor uw evenement een melding of
vergunning nodig is.
Controle via steekproef
Dit jaar controleren wij een aantal subsidies die direct zijn vastgesteld.
We bekijken of de activiteiten zijn uitgevoerd en/of de verplichtingen zijn nagekomen. Welke subsidies
dat zijn, bepalen wij met een steekproef. De gegevens waarop de subsidieverlening is gebaseerd,
moeten als bewijsstukken in uw administratie aanwezig zijn. Deze bewijsstukken moeten tot 1 jaar na
afloop van de activiteit bewaard blijven.
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Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? U kunt op twee manieren bezwaar maken.
 Online op de website www.s-hertogenbosch.nl. Gebruik de zoekterm ‘bezwaar maken’, log in
met DigiD en vul alle gegevens in.
 Schrijf een brief naar College van burgemeester en wethouders, ter attentie van MO/Services,
Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Zet in uw brief in ieder geval:
uw naam;
uw adres;
met welk besluit u het niet eens bent;
waarom u het niet eens bent met ons besluit;
de datum;
uw handtekening.
Zorg ervoor dat uw bezwaar binnen zes weken na verzending van deze brief in ons bezit is.
Nog vragen?
Neem dan contact op met Riekje Bosch. Het telefoonnummer is 06-22458560. Mailen kan ook naar
wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl. Vermeld het dossier- en zaaknummer in uw mail. Deze staan
bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch,
Het hoofd van de afdeling Wijkmanagement,

H.A.M. Migchielsen.
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