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Geacht bestuur,
Wij hebben uw aanvraag tot vaststelling en rapportage over de verantwoording van de
projectsubsidie 2017 op 16 april 2018 ontvangen. In deze rapportage legt u verantwoording
af over de subsidie in de periode 1 januari 2017 t/m 31 december 2017.

Besluit
Op basis van bovengenoemde aanvraag tot vaststelling en rapportage hebben wij in onze
vergadering van 26 juni 2018 besloten om de subsidie 2017 ten behoeve van de
activiteiten van SYnerKri vast te stellen op € 302.000,-. Dit is overeenkomstig de
bevoorschotting. Tevens hebben wij besloten om goedkeuring te geven aan het toevoegen
van € 15.088,01 aan de reserve.

Motivering
Wij hebben kennis genomen van de inhoudelijke en financiële rapportage 2017. Wij
hebben geconcludeerd dat is voldaan aan de prestaties benoemd in de
subsidiebeschikking en de subsidiebeleidsregel 3.13 ‘beheer binnensport’.

De financiële afwikkeling
Via de bevoorschotting is aan uw stichting het verleende bedrag van totaal € 302.000,reeds overgemaakt. Dit bedrag is gelijk aan het vastgestelde bedrag.

Bezwaar
Tegen deze beschikking kan een belanghebbende 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.

Wilt u bij al uw correspondentie het zaaknummer vermelden.

Wij maken 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).

Informatie
Voor vragen of informatie kunt u terecht bij Tessa Helleman, via telefoonnummer
06 46190151 of via email tessahelleman@krimpenaandenijssel.nl.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders

T.J. Kruithof
Directeur Afdeling Samenleving

2/2

