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Geachte heer, mevrouw,
Op 21 december 2017 hebben wij van u een aanvraag tot subsidieverlening ontvangen.
Het betreft hier een aanvraag voor projectsubsidie voor Prostitutie Maatschappelijk Werk
2018.
Verlenging beslistermijn 13 weken
In de algemene subsidieverordening 2012 (ASV 2012) staat in artikel 7 de beslistermijn
voor de subsidieaanvraag opgenomen. Voor projectsubsidies is de beslistermijn gesteld
binnen acht weken nadat de aanvraag is ingediend.
Uw aanvraag is echter nog niet in het stadium dat besluitvorming hierover kan
plaatsvinden. Daarom is besloten om de beslistermijn met maximaal 13 weken te
verlengen tot 13 april 2018, dit doet het college op grond van ASV 2012 artikel 7 lid 2.
Uiteraard streven wij naar een spoedige afhandeling van uw aanvraag.
Bezwaar
Tegen deze beschikking kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief
schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten
minste te bevatten: naam en adres; datum; een omschrijving van het besluit waartegen
bezwaar wordt gemaakt; de gronden/motivering van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient
te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den
IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. Ik maak u erop attent dat door het
indienen van een bezwaarschrift dit besluit niet wordt geschorst. Naast dit bezwaarschrift
kunt u, indien u een spoedeisend belang heeft, tevens een verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Rotterdam, sector
bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. U kunt het verzoekschrift ook digitaal
indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over
een digitale handtekening (DigiD).
Tot slot
Heeft u nog vragen? Dan kunt u terecht bij Michel Noorlander. Hij is te bereiken op per email op michelnoorlander@krimpenaandenijssel.nl of op telefoonnummer 06 – 24 83 70 51.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

Wilt u bij al uw correspondentie het zaaknummer vermelden.

P. de Glas
Teamleider Dienstverlening
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