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Geacht bestuur, 
 

Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag voor 2019 voor Stichting Kielzog in Hoogezand bericht ik u 

dat u hierbij de beschikking ontvangt voor de basissubsidie voor het jaar 2019. 

Algemeen 

Het totale subsidiebedrag 2019 voor Stichting Kielzog komt neer op € 2.437.000. 

Dit bedrag bestaat uit de basissubsidie + accres + tribuneafschrijving + kosten cultuurcoaches. 

In die basissubsidie is per 2018 reeds verdisconteerd € 25.000 die vanuit de voormalige gemeente 

Slochteren beschikbaar was voor Kielzogleerlingen uit die gemeente. Die bijdrage is er in uw 

aanvraag met een bedrag van € 30.000 bij opgeteld, maar kan niet worden gehonoreerd. 

 

In de loop van 2019 zal in onderling overleg gewerkt worden aan een heldere koppeling van 

begroting, inhoudelijk beleidsplan en uitvoeringsplan voor de toekomst, waarbij huisvestings-, 

personeelskosten en kosten activiteiten voor alle Kielzogonderdelen helder zichtbaar zijn. Hierbij 

wordt een en ander  in perspectief geplaatst van de gehele gemeente Midden-Groningen.  

 

Motivering 

De door uw organisatie uit te voeren werkzaamheden voldoen aan de gestelde voorwaarden in de 

Basisovereenkomst 2016-2018, waar tot op dit moment nog mee gewerkt wordt. U voert als 

opdrachtnemer werkzaamheden uit namens de gemeente op de benoemde beleidsterreinen. Voor 

het uitvoeren van deze niet rendabele werkzaamheden ontvangt u van de gemeente subsidie.  

 

Afhandeling 

Het bovengenoemd totaalbedrag wordt in 4 kwartaaltermijnen overgemaakt op uw 

rekeningnummer  NL85RABO0161703151  tnv Kielzog Hoogezand onder vermelding van 

kwartaalsubsidie 2019.  
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In januari 2019 is de eerste termijn  ad € 602.250 beschikt, gebaseerd op 25% van € 2.409.000.  

Voor de tweede termijn gaan we uit van 25%, in de derde kwartaal 30% en in de laatste kwartaal 

wordt 20% van het totaalbedrag overgemaakt. 

Dat komt neer op de volgende bedragen:  
tweede kwartaal  25% van € 2.437.000 = € 609.250  vermeerderd met € 7.000 correctiebedrag uit 

eerste kwartaal wordt    € 616.250 

derde kwartaal 30% van € 2.437.000 =  € 731.100 

vierde kwartaal 20% van € 2.437.000 = € 487.400 

 

Voorwaarden 

Op deze beschikking is de afdeling 4.2.8 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. De 

verantwoording van het subsidiebedrag vindt plaats op basis van het door u in te dienen jaarverslag 

en geconsolideerde jaarrekening 2019. In dit verslag legt u een inhoudelijke- en financiële 

verantwoording af ten aanzien van het ontvangen subsidiebedrag voor 2019. Een concept-

jaarverslag  moet worden ingediend voor 1 april 2020 en het definitieve jaarverslag ontvangen wij 

voor 1 juni 2020. 

 

In het kader van de komende bezuinigingen, attenderen wij u erop dat er een mogelijkheid bestaat 

dat er zich veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten kunnen voordoen, die ons 

noodzaken om de subsidies af te bouwen en/of anders te gaan inzetten. Wij willen u formeel wel 

wijzen op eventuele toekomstige veranderingen in onze subsidierelatie.  

 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze beschikking, dan kunt u nader contact opnemen 

met mevr. Helmi Kammenga, telefoon 0598-373795. 

 

 

Namens burgemeester en wethouders van Midden-Groningen 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

T. van de Poel 

directielid Midden-Groningen 

 

 

 

 

 

Bezwaar 

Als u het niet eens bent met dit besluit en u bent belanghebbende, dan kunt u bezwaar maken. Dit 

doet u door per brief of fax –dus niet per e-mail-  een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan 
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het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Bijvoorbeeld het college van burgemeester en 

wethouders of de burgemeester. 

Uw bezwaarschrift dient aan een paar eisen te voldoen, anders kan het bestuursorgaan besluiten 

uw bezwaar niet in behandeling te nemen. U moet uw bezwaarschrift ondertekenen en u vermeldt 

in ieder geval: 

a.         Uw naam en adres 

b.         De datum van het bezwaarschrift 

c.         Een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht 

d.         De gronden (motivering) van uw bezwaar 

Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken na verzending van het besluit door het bestuursorgaan 

zijn ingediend. Stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee. 

U kunt uw bezwaarschrift verzenden naar: de gemeente Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB 

Hoogezand. 

  

Voorlopige voorziening 

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit waartegen u 

bezwaar maakt nog steeds geldig is en ook in werking treedt. Wanneer sprake is van grote spoed, 

bijvoorbeeld omdat uw belangen worden geschaad door de inwerkingtreding van het besluit, dan 

kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter bekijkt 

of een voorlopige tussenoplossing noodzakelijk is. 

U kunt een voorlopige voorziening aanvragen door een verzoekschrift te sturen aan de rechtbank 

Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150,9700 AD Groningen.  

  

 

 




