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Geachte
U heeft subsidie gevraagd voor de dekking van het exploitatietekort 2015 van uw stichting. In deze
brief vindt u ons besluit en wat u van ons kunt verwachten.
Wat is ons besluit?
Wij hebben besloten uw aanvraag te honoreren en de gevraagde subsidie te verlenen en meteen vast te
stellen op een bedrag van € 2.200.000,00.
U dient genoemd bedrag duidelijk herkenbaar op te nemen in de jaarrekening 2016 van uw stichting
die wij uiterlijk 1 juni 2017 van u verwachten.
Deze subsidieverlening heeft betrekking op de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015.
Genoemd bedrag wordt in één keer aan u overgemaakt op IBAN NL91RABO0135497523.
Waar is de subsidie voor bedoeld?
Activiteit

Wijk

Bedrag

dekking exploitatietekort 2015

Niet wijkgebonden

€ 2.200.000,00

Motivatie
In uw eindverantwoording 2015 heeft u aangegeven dat uw stichting het jaar 2015 heeft afgesloten
met een tekort van € 2,2 mln. U heeft ons verzocht om een aanvullende subsidie ter hoogte van het
exploitatietekort.
Wij hebben de subsidie 2015 (dossier 2370221) vastgesteld op het verleende bedrag van
€ 8.049.000,00 en besloten uw stichting voor dekking van het exploitatietekort 2015 een extra
subsidie van € 2,2 mln toe te kennen. De gemeenteraad heeft op 10 november 2016 ingestemd met
onttrekking van genoemd bedrag aan de reserve TivoliVredenburg die eind 2014 is ingesteld.
Welke wet- en regelgeving is van toepassing?
Op dit besluit is de Algemene Wet Bestuursrecht (artikelen 4.21 t/m 4.80) en de Algemene
Subsidieverordening 2014 van de Gemeente Utrecht van toepassing. U kunt deze vinden op
www.utrecht.nl/subsidie.
Bent u het niet eens met dit besluit?
U kunt tot 6 weken na de verzenddatum van deze brief bezwaar maken. Liever hebben wij dat u eerst
contact met ons opneemt. Wij beantwoorden graag uw vragen over deze brief. Blijft u het oneens? U
kunt óf digitaal bezwaar maken op www.utrecht.nl/bezwaar óf een brief sturen naar het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. Vermeld altijd de reden van uw
bezwaar en het dossiernummer van uw subsidieaanvraag.
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Heeft u nog vragen?
Neemt u gerust contact op met
telefoonnummer:

. Dit kan via e-mail:

of via

Houdt u uw dossiernummer bij de hand? Zo kunnen wij u sneller

helpen. Uw dossiernummer is 3923379.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,
Hans van Soelen
Hoofd afdeling Culturele Zaken
Deze brief is digitaal ondertekend. Daarom ziet u geen geschreven handtekening staan.

