a

€lemeente

w qo m
r fn
t h
J
tytsjerksterad iel s b.s e
o
Þ

e
mr. drs. R.J.E.J. van der Beek
MAASTRICHT

Burgum, 28 juli2017

ons kenmerk

dossier
behandeld door
telefoonnummer
uw brief van
uw kenmerk
ondenrerp

VERZ0NDEN 3 1. t7,tr7

s2017-22767
22017-06452
Eelkje van der Veen
14 05't1

Afwijzing subsidie

Geachte heer of mevrouw Van der Beek,

U heeft een subsidie
abohuskinderen in 2017

aangevraagd voor het project Een waardig afscheid van
.

Besluit
Wij hebben besloten u geen bijdrage te verstrekken. Dit besluit is genomen op grond
van onze Algemene Subsidieverordening 2016 en de Subsidieverordening voor
incidentele activiteiten op het gebied van cultuur.
Wij hebben dit besluit genomen omdat wij van mening zijn dat het niet binnen het
subsidiebeleid van onze gemeente past een bijdrage hiervoor beschikbaar te stellen
(artikel 7 ASV). ln onze subsidieverordening voor incidentele activiteiten op het gebied
van cultuur is opgenomen dat er geen bijdrage beschikbaar wordt gesteld in de kosten
voor de oprichting en vervaardiging van gedenktekens (artikel 6). Daarnaast is er geen
abortuskliniek of ziekenhuis in onze gemeente, het is ons dan ook niet bekend om
hoeveel abortussen het gaat in onze gemeente.
Niet mee eens
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat doet
u schriftelijk. U stuurt het bea¡vaarschrift binnen zes weken na de datum van deze brief
naar ons college:

ln het bearaarschrift vermeldt u:

-

uw naam en adres;
de datum;
een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar aantekent;
waarom u het niet met ons besluit eens bent (de gronden van het bea,rraar)
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Vergeet niet het bearaarschrift te ondertekenen! Wilt u ook een kopie van deze brief
meesturen?

Voorlopige voorz ien i ng
Tijdens de behandeling van het bearaarschrift verandert ons besluit niet. Heeft u een
dwingende reden (spoedeisend belang) waarom u de beslissing meteen ongedaan wilt
maken? Dan kunt u een voorlopige voorziening vragen. Dat doet u schriftelijk bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht
(locatie Groningen), Postbus 150, 9700 AD Groningen of digitaalvia
htt p : //l o ket.

re c

htsp r a ak. nl/be st u u rsre c ht.

N.B. voor het behandelen van uw aanvraag bij de rechtbank moet u griffierecht betalen
(zie www.rechtspraak.nl). U kunt alleen een voorlopige voorziening vragen als u ook
een bearaarschrift indient.

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders va n Tytsjerksterad iel,
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mevrouw mr. H. Tasma

