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Geacht bestuur,
Op 15 december 2015 heeft het college van B&W besloten de Buitenvoorzieningen Oudere
Jeugd (BOJ’s) op te knappen. Aan uw stichting is gevraagd een participatietraject met
jongeren uit te voeren.
Participatietraject
Jullie zijn ingegaan op ons verzoek en dit jaar gestart met een traject. In maart 2016
hebben jullie een werkplan opgesteld. Er wordt onder meer aandacht besteed aan het
verfraaien van de BOJ’s door middel van graffiti. Daarnaast wordt de gemeente van input
voorzien over de inrichting van de BOJ’s en de omgeving. De bedoeling is jongeren zo veel
mogelijk te betrekken in het proces. Het participatietraject loopt de komende maanden
door. Wij verwachten dat het traject uiterlijk 1 juni 2017 wordt afgerond.
De financiële afwikkeling
Voor het uitvoeren van het participatietraject verlenen wij uw een projectsubsidie ter hoogte
van € 5.000. Wij zullen deze uitbetalen op uw rekeningnummer NL59INGB0666711968
onder vermelding van ‘subsidie BOJ’s’.
Vaststelling subsidie
Wij verzoeken u om de subsidie na afloop te verantwoorden door middel van een inhoudelijk
en een financieel verslag. Wij vragen u deze verantwoording uiterlijk 1 juni 2017 bij ons in te
dienen.
Heeft u 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).
Wilt u bij al uw correspondentie het zaaknummer vermelden.

Tot slot
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u terecht bij Wim Fassaert. Hij is te bereiken
per e-mail op wfassa@krimpenaandenijssel.nl of op telefoonnummer 06 249 260 66.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders

T.J. Kruithof
Directeur Afdeling Samenleving
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