
In een aanvullende toelichting vroeg u om 35 specifieke subsidiedossiers. Aangezien het gaat om 
dossiers met veel documenten nemen wij de stukken van onderstaande subsidieontvangers mee in 
deelbesluit 2:

I. Bureau in Ontwikkeling BV 
Buurtsportvereniging het Alternatief 
Coöperatieve Theatertalent Utrecht 
De Stad BV
Makhan Reintegratie & Mediation 
Stichting NLevator 
Stichting Prago 
Stichting Room with a View 
Stichting Schoolfonds 

1 . Stichting Tagmat
II. Stichting Union Breed
1 . Stichting Verzamelkunst 
1 . Stichting Lareej 
1 . Thuiszorg Mimosa 
1 . Tiaviant BV
1 . Wijkcoöperatie kanaleneiland U.A.
1 . Wijn- en eetbar Most BV 
1 . Strategische Wjkaanpak BV

Precisering
In de ontvangstbevestiging van uw Woo-verzoek (977363/1) vroegen wij om uw Woo-verzoek te 
verduidelijken omdat het te algemeen geformuleerd was. Voor ons was onduidelijk welke specifieke
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Ons kenmerk 
Onderwerp

14 september 2022 
9777363/3 
Deelbesluit 2 over 
subsidieontvangers 
2020 gemeente Utrecht 
16 september 2022

249

Uw kenmerk 
Datum uw verzoek

Verzonden op
7 februari 2022

Geachte

Uw Woo-verzoek
U hebt een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur gedaan. Deze wet is op 1 mei 
2022 vervallen en de Wet open overheid (hierna: de Woo) is ervoor in de plaats gekomen. Wj 
behandelen uw verzoek daarom op grond van de Woo.

U vroeg ons om documenten over een 30-tal subsidieontvangers van 2020 bij gemeente Utrecht 
openbaar te maken.
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subsidiedossiers u wilde ontvangen en of het hier alleen ging om de monitor- en vaststelfase of het 
gehele dossier.
U heeft hierop gereageerd. Na uw toelichting bleek dat u vroeg om 35 specifieke subsidiedossiers 
waarvan u het hele subsidiedossier van 2020 wilde ontvangen. Wij hebben uw verzoek in behandeling 
genomen.

Beslistermijn
Wj verdaagden de beslistermijn met twee weken, omdat uw verzoek zo omvangrijk is dat het niet lukt 
om hier binnen vier weken op te antwoorden.

Na het versturen van deelbesluit 1 op 28 juli 2022 hebben wij u medegedeeld dat deelbesluit 2 is 
uitgesteld. Dit omdat wij stichting Amara Chana Europa de gelegenheid hebben gegeven om twee 
zienswijzen uit te brengen over de voorgenomen openbaarmaking van de documenten. Stichting 
Amara Chana Europa heeft aangegeven dat zij bezwaar hebben tegen de openbaarmaking omdat 
deze documenten in vertrouwen gedeeld zijn met de gemeente.

Gezien de zienswijze hebben wij besloten om toepassing te geven aan artikel 4.4 lid 5 Woo waarbij de 
documenten vooralsnog niet aan u worden verstrekt. Stichting Amara Chana Europa zal in de 
gelegenheid worden gesteld om binnen 14 dagen na kennisgeving van dit besluit bezwaar te maken 
tegen de verstrekking van de documenten bij ons college en ter voorkoming van de verstrekking van 
de documenten een voorlopige voorziening te vragen aan de Voorzieningenrechter. Op grond van art. 
4.4 lid 5 Woo loopt de opschorting tot de Voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan of tot het 
verzoek is ingetrokken. U krijgt dan na 14 dagen of na uitspraak van de Voorzieningenrechter de 
documenten toegestuurd.

Samenvatting zienswijzen
Wj hebben na het versturen van deelbesluit 1 op 28 juli 2022 de belanghebbende(n) van deelbesluit 2 
in de gelegenheid hebben gesteld een zienswijze te geven over de voorgenomen openbaarmaking 
van de documenten. De Stad BV, stichting NLevator, stichting Schoolfonds, stichting Tagmat, stichting 
Verzamelkunst, stichting Lareej, Wjn- en eetbar Most BV hebben geen reactie gegeven. In dit besluit 
is hun zienswijze dan ook niet meegenomen.

Bureau in Ontwikkeling BV, Buurtsportvereniging het Alternatief, Coöperatieve Theatertalent Utrecht, 
Ampco Flaslight Rental, Makhkan Reïntegratie & Mediation, stichting Prago, stichting Room with a 
view, stichting Union Breed, Strategische Wijkaanpak BV, Thuiszorg Mimosa, Tiaviant BV en 
Wjkcoöperatie Kanaleneiland U.A. hebben hun zienswijze ingediend en deze hebben wij 
meegenomen in de belangenafweging.

Documentenonderzoek
Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij gekeken welke documenten er binnen de gemeente 
Utrecht aanwezig zijn. Een overzicht van deze documenten vindt u in de bijlage. Hierna leest u wat wij 
over dit dossier besluiten.

GEEN BESLUIT: al openbaar

Op een deel van uw verzoek nemen wij geen besluit. Het gaat om uittreksels, oprichtingsaktes, 
notariële aktes en statutenwijzigingen. Deze informatie is al openbaar en kunt u vinden op internet.

Al openbaar
De volgende documenten kunt u vinden op internet. De links verwijzen naarde website(s):

1) Uittreksels, statutenwijzigingen, notariële aktes en statutenwijzigingen zijn op te vragen via de 
website van de KvK Producten bestellen I KVK

De Woo is niet van toepassing op deze informatie omdat de Woo alleen van toepassing is op 
informatie die nog niet openbaar is. U kunt hier geen bezwaar tegen maken.
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BESLUIT OPENBAAR MAKEN

Wij maken sommige documenten volledig openbaar, sommige documenten gedeeltelijk openbaar en 
de andere niet openbaar.

Openbaar
Op grond van de Woo besluiten wij de documenten zonder zwarte balken volledig openbaar te maken.

Gedeeltelijk openbaar
Wj besluiten de documenten met zwarte balken gedeeltelijk openbaar te maken. De bescherming van 
concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens, de bescherming van persoonsgegevens, de 
veiligheid van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage, het voorkomen van 
onevenredige benadeling wegen voor ons zwaarder dan het belang van openbaarmaking van deze 
gegevens.

Niet openbaar
Wj besluiten de documenten hieronder niet openbaar te maken omdat ze bedrijfs- en 
fabricagegegevens bevatten die vertrouwelijk aan de gemeente gegeven zijn. U kunt hier meer over 
lezen in de toelichting bij dit besluit.

ZDZD07171 Z5Z3S_Origineel tekening dak schaal 1 op 100 
20220307141658_426 CTU balletvloerspecialist 
20220307141653_C C F29112018 Th eatex 

K 20220307141658_SpecificatieAmpco

Wij maken dit Woo-dossier openbaar
De gemeente vindt transparantie belangrijk. Sinds 2015 maken wij afgeronde Wob/Woo-dossiers 
openbaar. Na behandeling maken wij uw verzoek (zonder uw persoonsgegevens), ons besluit en de 
documenten openbaar voor iedereen via onze website.

Vragen?
Als u vragen hebt over dit besluit of het hier niet mee eens bent, neemt u dan eerst contact met ons
op.
Per e-mail: woo@utrecht.nl. Zet in uw e-mail het dossiernummer of zaaknummer.
Telefonisch: 14 030 (Klant Contact Centrum gemeente Utrecht). Geef aan dat u een vraag hebt over 
een Woo-verzoek. De medewerker verbindt u dan door met de juiste collega.

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Utrecht,

/V ?

Hans Uneken
Directeur Maatschappelijke Ontwikkeling
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een omschrijving van dit besluit (staat bij Onderwerp bovenaan deze brief); 
de verzenddatum en het kenmerk van deze brief (staat ook bovenaan deze brief).

de reden(en) waarom u vindt dat ons besluit met klopt; 
uw naam, adres, handtekening;
het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent; 
de datum waarop u de brief verstuurt.
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BEZWAAR
Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u ons dat laten weten ('bezwaar maken'). Wij gaan dan nog een keer goed naar ons besluit 
kijken.

U moet uw bezwaar versturen binnen zes weken na de datum die bovenaan deze brief staat. Als u uw 
bezwaar later verstuurt, dan bestaat de kans dat wij uw bezwaar volgens de wet niet meer mogen 
behandelen.

U kunt op twee manieren bezwaar maken

1. Digitaal
Hiervoor gebruikt u het digitale formulier op www.utrecht.nl/bezwaar. Bezwaar maken kan niet per e- 
mail.

2. Met een brief
U kunt uw bezwaar per brief sturen aan:
Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht 
Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

Wat moet er in uw bezwaar staan?

U mag in plaats van a. en b. ook een kopie van deze brief meesturen.

TOELICHTING OP CODES IN ZWARTE BALKEN

1C: Bedriifs- en fabricagegegevens
Als deze gegevens vertrouwelijk aan de gemeente gegeven zijn, mogen wij ze op grond van artikel 
5.1 lid 1 onder c van de Woo niet openbaar maken. Soms kunnen wij om die reden het hele document 
niet verstrekken. Soms kunnen wij het document gedeeltelijk verstrekken. Dan maken wij alleen de 
bedrijfs- en fabricagegegevens onleesbaar. Het gaat in dit geval over gegevens over huurbedragen, 
gemaakte kosten van bedrijven voor bepaalde projecten en bedragen in gestuurde facturen. In de 
documenten kunnen delen nog zijn zwartgelakt onder 2G, dit komt de documenten voor een deel nog 
zijn geanonimiseerd onder de gronden van de Wob.

2E : Eerbiediging persoonlijke levenssfeer
Om te voorkomen dat iedereen weet om wie het gaat, hebben wij namen, rechtstreekse e- 
mailadressen en telefoonnummers onleesbaar gemaakt. Zo voorkomen we dat deze mensen in hun 
persoonlijke levenssfeer worden geschaad door het gebruik van deze informatie op het internet. Ook 
voorkomen we zo dat iemand privé benaderd wordt of dat met de gegevens wordt gefraudeerd. Dit 
doen wij op grond van artikel 5.1 lid 2 onder e van de Woo.

Niet iedereen beschermen we zo. Personen die wegens hun functie in de openbaarheid treden vallen 
hierbuiten. Hun namen blijven leesbaar. Bij burgers kunt u denken aan directeuren van bedrijven die
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in het Handelsregister zijn ingeschreven. Bij ambtenaren gaat het bijvoorbeeld om ambtenaren die 
namens een bestuursorgaan besluiten nemen, leidinggevenden en communicatiemedewerkers die 
met hun naam en contactgegevens op de website staan. Ook namen van bestuurders blijven 
leesbaar. Tot ambtenaren die niet wegens hun functie in de openbaarheid treden rekent de rechter 
(uitspraak Afdeling van 4 april 2018 met kenmerk 201702572/1/A3 ECLI:NL:RVS:2018:1115) onder 
andere beleidsmedewerkers, administratief medewerkers en toezichthouders.

Handtekeningen van leidinggevenden hebben we gedeeltelijk onleesbaar gemaakt. Zo kunt u zien dat 
de besluiten zijn ondertekend, maar is de handtekening niet eenvoudig na te maken. Namen van 
organisaties, afdelingen of bedrijven blijven leesbaar. Dat zijn geen gegevens van personen.
Hetzelfde geldt voor huisnummers.

Het document van de daktekening wordt onder deze grond niet verstrekt. Aan de hand van deze 
tekening is te zien waar verschillende personen in het gebouw werkzaam zijn. Namen van deze 
personen zijn bekend en om die reden hebben wij besloten het document in zijn geheel niet te 
verstrekken.

2F: Overige concurrentiegevoelige bedriifs- en fabricagegegevens
Wij vinden het belang van openbaarmaking van deze informatie minder zwaarwegend dan het belang 
van betrokken partijen om hun bedrijfsproces te beschermen. Daarom maken wij dit op grond van 
artikel 5.1 lid 2 onder f van de Woo niet openbaar. Aangezien de documenten nog zijn 
geanonimiseerd onder de Wob staan deze gegevens in de documenten nog zwartgelakt onder de 2G 
grond. De documenten van Theatex en de balletvloerspecialist maken wij niet openbaar omdat dit 
facturen zijn die gegevens bevatten die concurrentiegevoelig zijn en de bedrijven in een toekomstige 
nadelige onderhandelingspositie kunnen zetten.

ABA: Andere bestuurlijke aangelegenheid
De passages met deze code gaan over een ander onderwerp dan dat waar uw verzoek over gaat. Het 
kan bijvoorbeeld een verslag zijn van een overleg waar meerdere onderwerpen besproken worden, 
waaronder dat waar u naar vraagt. De andere onderwerpen maken we dan onleesbaar.
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Bijlagen

t 201B1203122256_Begroting Project O 1e concept 
|S20190919144224_Re [6321396] Nieuw bericht subsidie 
U201909191 BI051 _[6321B96] Beantwoording extra informatievragen 
JS 20190924110443_Re [6321B96] Nieuw bericht subsidie 
IS20191031144106, Begroting MDfTdefinitief 
|S 20191031144106_Aanvraag MDT 
K 20191031144106_Bij la ge 2 netwerkpartners Project O 
IS20191031144106_Brief aanvraag MCiï

IS20191031144106_5ubsidieaanvraag Maatschappelijke Diensttijd Ut 
U20191107161459_Fwd Subsidieaanvraag Maatschappelijke Diensttijd 
K 20191111164100_ Re Aanvullende vragen subsidieaanvraag 
U2G19111116410G_Antwoord gestelde M UT vragen (2)

IS 20191214221405_proj ectkosten 2020 
K 20191214221405_specificatie kosten begroting 
|S2019122015112B_Begroting Mimosa aangepast 
K 20191220151128_Qpzet aanvraag dagendersteuning 
U20191220151128_RE vraag over dossier 6924507 - Thuiszorg Mimosa

V 20200113164233, Fwd Staatssteun advies aanvraag Stichting NLevator 
|S 20200113164233_plan UTRECHT GROEIT 
|S 20200113164233_subsidie_aanvragen_6321B96 
K 20200114154215,Aa nvra a g JA 2020,

|S 20200114154215_d e j u i ste afsl a g 2020 
|S 20200124095129, SW19130

|S20200124095129_SI-U voortzetten buurtambassadeursZonordreven 2020 
IS 2020012912244S_concept mail St, Tagmat 
K 20200129135256_Re Uw vera ntwoord i n g sterm ij n g a at verl open 
|S 20200217132725_Re [7151316] Nieuw bericht subsidie 
|S20200221035503_de-minimusverklaring NLevator SIGNED 
|S 2020022103550S_FW NLgroeit subsid 
|S 20200414152334_FW Uitstel IF-aanvraag recyclekasteel Nijevelt (7259330]

K 20200507143121,1 nhoudelijke tussen rapportage Sociale prestatie en Dagonders

K 20200507143121_Tussenrapportage en dagondersteuning Mimosa

IS 20200512155027_Deelnemerelijst SP

IS 20200512155027, FW tussenrapportage

|S 20200602175102,1 n SIU

IS20200702095444, vragen wmo

V 20200702095444_Re Versimpeld format tussenrapportage Sociale prestat 
U20200716152355_FW Voortgangsrapportage Mimosa 20 juli 2020

K 20200716152355_lnhoudelijketussenrapportage  Sociale prestatie en Dagonders

V 20200717125224,Aannemer kosten incl offerte onderaannemer intensie 
IS 20200717125254,1 ocatie schets Europa laan 300 Groendak -zie rode pi 
K20200717125306 Formulier gegevens groen clakfinal inclusief daktek

|S20200717125310,Factsheet-Wildflowermat

IS20200720121503_RE BEOORDELEN Aanvraag dossier 7546529 - Tiaviant (_ 
IS 20200723164747_RE 6924507 
IS 20200726160103, Bijlage 4 Aanvraag MDiï 
K 20200726160103_Bijlage 1 Opzet Project O
IS20200726160103 Bijlage 2 concept begroting Project O behorende 
|S 202007261 60103_Bijlage 3 Incubator incl activiteitenp'rogramma 
IS 202007261601Q3_Bijlage 5 La Holanda Vuelta Overvecht 
|S 20200726160103_Bijlage 6 Leefbaarheidschallenge 
|S 20200726160103_Eindrapportage dossiernummer 5B34337 
|S20200726160103_Verantwoording Project 0,13 
|S 20200727034220.RE Eindrapportage dossiernummer 5334337 
|S 20200B26091429, 2020-03-25 Tussen rapportage Prago Utrecht 1 e helft 2020 
|S20200B26091429,2020-03-19 Prago Utrecht resultaat periode 1-6 
IS 20200326091429_Tussenrapportage Prago Utrecht 1e helft 2020 
|S 20201001110112_Dag van het park II 2020 
|S 20201001110112_Dag van het Park II verslag 
K 20201001110112. .Re Uw vera ntwoord i n g sterm ij n g a at verl op en 
HSr 20201001132427_Dansen, kunst en woorden op een zaterdagmiddag 
|S 20201001 132427_dekkingsplan Duurzaamheidsdoolhof Griftpark 
K 20201001132427_Fa ctu u r 357 Tec h n i ek 
|S 20201001132427_Factuur 353 Materialen 
K 20201001132427_Re Uw verantwoordingstermijn gaat verlopen 
|S 20201001152040. Homatra transport 0 
IS 20201001152040.B eg roti ng recycle kasteel definitief 
IS 20201001152040_Fa ctu u r 359 h u u r zeec onta i n ers 
|S 20201001152040.FIomatra transport 1 h 
IS 20201001152040_Homatra transport 2 terug 
|S 30201001152040_Re Ontva n g stb evesti ging 
|S 20201001152040_verelag Recycle Kasteel 
IS 20201006121302. Re FW Uw vera ntwoord i n g sterm ij n g a at verl o p 
IS20201006121 B02_Factuur 360 Materialen en techniek duurzaamheid 
|S 202010061 60750, Aanleg buiten lokaal en speel heuvel 1 
|S 20201006160750_Aan leg buiten lokaal en speel heuvel 2 
IS20201006160750 Aanleg buitenlokaal en speelheuvel3 
|S 20201006160750_Aanpassen zandbak en straten 
|S 20201006160750_Dossiernr7909551 - eindrapportage 
IS 20201006160750_Gro en strook 1 
IS 20201006160750_Groen strook 5 
|S 20201006160750_Modderkeu ken 1 
IS 20201006160750.M od d erkeu ken 2 
K 20201006160750 Na 1

e e -

It
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Y 20201006160750_N.a 2
Y 20201006160750. Na 3
HZ 20201006160750_Tu i n en PIus Factuur 2020 SS eerste deel Kohn sta mm school 
K2020100616G750_Voor1 
K20201006160750_Voor 2
Y 20201019151 (B0_RE Traject 2 Vormingsprogramma FutureUrban Live 
U20201019151051_Beschikking gemeente Utrecht

U20201019151051 _FWTraject 2 Vormingsprogramma FutureUrban Liv 
K20201010151051 .Uitwerking FUL2

|£ 202010250S4314_Brief aan gemeente door WC Kanaleneiland 22102020 
|S 20201025034314.RE [7710962] Nieuw bericht subsidie 
U2020102SÖ90445_Dossier 7920165; subsidieaanvraag Toegankelijkheid; 
n 20201029102S41_RE Aanvraag Toegankelijkheid; dossi er 7920165; De St

Y 20201106175514_RE subsidieaanvraag Fonds Mismatch Arbeidsmarkt 
K 202011090S1206_Advi es Wij ksu p p o rt 23 oktober 2020

K 20201109081206_lnhoudelijke beoordeling wijksupport +■ goedkeuring 
|S 20201120120257. eS613b6c-5dda-4b4b-a133-ded00205cea1 
Kt 20201120120257_32c76b3f-aS0e-403c -Se20- a2491 b d 590c 5 
K 20201120120257_49d a 1217-52ea-49fS-937a-714c d76a0f06 
K 20201120120257_90d3705f-c 19a -4916- b909-2Se60d217b75 
|S 20201120120257.7546529- groendak-europalaan 300Tiaviant BV 
K£ 20201120120257_b07231 Oe-Oba 5-431 a-b 541 - a22d3effcce6 
K 20201120120257_bd774d94-13d5-4322-Saf7-d2b725ee6694 
K 20201120120257_d c 1 d 6a24- 5ec b -41 df-9776-S05c41 f9b701 
Kt 20201120120257_Europa laa n
Kt 20201120120257_fd6fc96e-6e94-417b-aab1-4d7dc46a09bf 
|S 20201120120257.G roen d a k term ij n 1 
K£ 20201120120257_G roen d a k term ij n 2 
K20201126154141_dekkingsplan Wilheminapark doolhof def

Y 20201126154141 _Factuur 870 huur materialen en techniek Wilheminapark 
K20201126154141 _Re [767S595] Nieuw bericht subsidie

1^20201126154141 Wilhelminapark Duurzaamheidsfestival

Y 20201205093440_Rea cti e op fi n a n ci ël e vera ntwoord i n g
U20201210151800_Tussenrapportage MDTMissie030 FUL1 dossiernr? 
U20201210151800_Tussentijdse rapportage, MDTMissie030 Future U
Y 20201214210204_Re met aanvraag van Coöperatieve Theatertalent;

Y 20201217131624_RE Dossier 7920165; subsidieaanvraag Toegankelijkheid 
|j^20210114165647 Evaluatie bijlage (januari 21)

K 20210114165647_Versimp el d format voortgangsrapportage SP DO i.v.rn 
K20210330114959.2021 -03-30 Stichting Prago jaarrekening 2020 met bijlage 
K 20210330114959_Dossier 6907790 Verantwoording Prago2020 
K20210330114959_Prago Jaarverslag 2020

Kt20210706131151_eindverantwoording SP 2020 Dossiernummer 6924507 [20210754]

Y.20211129152147_FW Uitstel AV SUB 2019 en 2020
K2022O3O71O4731_5ub5idie_aanvragen_7O2O6SO

Yr 20220307104746_Besc h i kki n g-7020600

|S 20220307104936_Da gaf schrift WC KE-1

K20220307104954. .0 ntva n g stbevesti ging -7020680

Kt 20220307105020_P roj ectvoorstel Ka n a I en ei I a n d_Bu u rtn etwerk_2019110

K 20220307105413_su bsi d i e_a anvra g en_7710962

K 20220307105624_Brief-7710962

J£ 20220307105643_Lei d ra a d Wij ksu p p o rt 22062020

Kt 20220307105659. .0 ntva n g stbevesti ging -7710962

K 20220307105813_B esc h i kki n g-7710962

Yr20220307105332. Begroting Mismatch

YL20220307110125. Eco - Beoordeling dossier 6321396

K 20220307110329_Besc h i kki n g-6321896

KC20220307110650_Verzoek ontbrekende informatie-7923076

|S 20220307110712.su bsi di e.a a nvra gen.7923076

Yr 20220307110733_advies toegankelijkheid Most

K 20220307110321 _Ontva n g stb evesti g i n g-7923076

K 20220307110905_Besc h i kki n g-7923076

K20220307110933_ 2020-03-20 Voorstel plaatsing rolstoeltoegankel 
|S 20220307111043_su bsi d i e_a anvra g en_7546529 
Yr 20220307111120_ Ontva n g stb evesti g i n g -7546529 
HZ 20220307111147_ Ontva n g stb evesti g i n g-7546529 [1 ]
K20220307111315_ Beschikking-7546529 
U 20220307111911. subsidie_aanvragen_7151816

Yr 20220307111935_Sportakkoord Challenge voor sportaanbieders Team Laar

K£ 20220307112022_Ontva n g stb evesti ging-7151316

Yr 2022030711220G.B esc h i kki n g -7151316

K 20220307112300. BV subsidie.aanvragen.7265935

Kt 20220307112315_BVBeschi kki ng-7265935

|S 20220307112546.su bsi d i e.a a nvra g en_S265654

|S 20220307112607. B esch i kki n g-3265654

IS 20220307113215_su bsi d i e.a a nvra g en_7253330

IS 2022030711324S.B esch ikkmg-7253330

Kt 20220307113312.B esc hi kki ng-7253330 [1]

|S 20220307113354.su bsi d i e.a a nvra g en_7259330 
K 20220307113447_Brief-7259330 
Kt 20220307113527.B esc h i kki n g -7259330 
|S 20220307113553.B esc hi kki ng-7259330 [1]

|S 20220307113641. subsidie.aanvragen.7673595 
IS 20220307113710. Ontva n g stb evesti g i n g--7678595
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Y, 20220307113734_H erin nering eindverantwoording-7673595 
|£ 20220307114305. Herinnering eindverantwoording-7673595 [1]

Y 20220307114325_Besch ikking -7673595 
Y20220307114341 _Beschikking-7673595 [1 >
Y 20220307114426_ su bsi d i e.a a nvra g en_7272660

Y 20220307114517_B esch i kki n g -7272660 
K20220307114535_ Beschikking-7272660 [1)

Y 20220307114623.SUB Jaarplan 2020 Wij kSpeeltu i n en De Ba I ij e en 
20220307114733_SUB Businessplan -Financiële Begroting 2020 - Ev

Y 20220307115315_Qntva n g stb evesti g i n g - 6916749

Y 20220307115331 .Qntva n g stb evesti g i n g - 6916749 [1)

Y 20220307115427_Besch i kki n g-6916749
Y 20220307115443_Besch i kki n g - 6916749 [1 >
Y 20220307123217_su bsi d i e_a a n vra g en_7333771 
Yr 20220307123429_H eri n n eri n g ei n dvera ntwo o rd i n g - 6042372 
U20220307123452_eindverantwoording tagmat 2019

Y 20220307123549_B esch ikking-6042372 
Y20220307123605_Beschikking-6042372 [1 >

20220307123646_H eri n n eri n g ei n dvera ntwo o rd i n g -7040003

Y 20220307123721 _B esch i kki n g -7040003

Y 20220307123745_su bsi d i e_a a n vra g en_7040003 
K 20220307123930_ Ontvang stb evesti g i n g - 5334131 
K20220307124010. Beschikking-5S34131 
Y20220307124424. Brief-5664023 
|{J20220307124502. Brief-5664023 (1)

U 2022030712492S.H erin nering eindverantwoording-7040003 [1)

K 20220307124954.B esch ikking-7040003 [15

Y20220307125104. Beschikking-7909551 -baeeSa7d-4545-4dS5-b3f5-b6aa 
K 20220307125104. su bsi d i e.a a nvra g en.7909551

Y 20220307125104.B esch i kki n g -7909551 
|£ 20220307125202.B esc h i kki n g - 6922670

Y 20220307125202J a a rpl a n 2020_Stu d
Y 20220307125202_Ontva ngstbevestiging - 6922670

Y 20220307125202.su bsi d i e.a a n vra g en.6922670 
K20220307125336.Besch i kki ng-5673334

Yr 20220307125336.B esch ikking-5673334- e4d b1 f ba - 679c -43 b5-9674- b d df 53a 6e5 
K20220307125420. 2019-09-12 Begroting Prago Utrecht 2020 
K20220307125420. Ontvangstbevestiging-6907790-b9caa13f-ff 16-411 c 91 e4-a_

K20220307125420.2019-09-12 Subsidieaanvraag Prago Utrecht 2020 
U 20220307125420.B el ei ds- en Activiteitenplan Prago 2020 
Y. 20220307125420.B esch ikking-6907790

Y 20220307125420_Besch ikking-6907790- d 59d 15d 1 -427f-4d d 6-9b 60-3cd d 1931 cc_19

Yr 20220307125420.0 ntva n g stb evesti ging- 6907790.

Y 20220307125420.su bsi di e.a anvra g en.6907790

Y 20220307125623. Besch i kki n g - 5637973

Yr 20220307141544.B eg roti n g Su b si d i ea a n vra a g 2020 
Y20220307141544.B esch i kki n g-6920403

Y 20220307141544.B esch i kki n g - 6920403-942aff 6a - c 592-425a - bff8- 5e30Sd e76 
Yr 20220307141544_Ontva n g stb evesti ging- 6920403

Yr 20220307141544_Ontva n g stb evesti ging- 692040S-93d d d 116- 56e5-4f a7- a b 14- 
|j£ 20220307141544_Subsidie aanvraag Marem Zorg 2020

Y 20220307141544_su bsi d i e.a a nvra g en.6920403

Y20220307141622.270320 activiteitenplan subsidieaanvraag toegank

Y 20220307141622. b eg roti n g aanvraag subsidie toegankelijkheid 
K20220307141622_Besch i kki ng-7920165

K 20220307141622_Ontva n g stb evesti g i n g-7920165 
Yr 20220307141622.su bsi d i e.a a nvra g en.7920165 
U20220307141653. brief subsidieaanvraag Standplaats Utrecht

Y 20220307141653_Besch i kki n g-3342573

|j£ 20220307141653_brief overdracht investeringen Standplaats Utre 
Yr 20220307141653_Ontva n g stb evesti ging -3342573

Y 20220307141653_su bsi d i e.a a nvra g en.3342573

Y20220307141653_Vaste Activa en Afschrijvingen CTU 
Yr 20220307141726_Aa nvra a g JA 2020

Y 20220307141726_Besch i kki n g -7039654

Yr 20220307141726.0 ntva n g stb evesti ging -7039654

Y 20220307141726.su bsi d i e.a a nvra g en_70S9654

Y 20220307142223. Besch ikking-7063979

Y 20220307142223_Ontva n g stb evesti g i n g -7063979 
Y20220307142223.su bsi d i e.a anvra g en.7063979

|j£ 20220307142549_totaIe overzicht van de aanvragenvan 01 Begrot

Y 20220307142646.B esch i kki n g- 5834337

Y, 20220307142646.H eri n n eri n g ei n dvera ntwoord i n g - 5834337 
K20220303101730_Kengetallenformat 2019; St Room with a View; dossier 56 
|j£ 20220303110924_Aan vraag sociale prestatie 2020 Mimosa versie 1 
Kr 2022G808110924_begroting Mimosa subsidie Sociale prestatie en dagondersteun 
Y20220303110925_Beschikking-6924507 [3)

Y20220303110925_Beschikking-6924507 [4]

Y 20220303110925_Besch i kki n g - 6924507 [5]

Yr20220303110925_Eerder verleningsbesluit vastgesteld - 20210754.012 
Y20220803110923.su bsi d i e.a a nvra g en.6924507

:

8/9


