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Gemeente Bloemendaal 

Postbus 201 

2050 AE Overveen 

T 14 023 

www.bloemendaal.nl 

Geacht bestuur, 

 

Hierbij delen wij u mede, dat wij op 18 december 2018 hebben besloten aan uw stichting een subsidie 

te vertrekken van maximaal € 100.662,- ten behoeve van de uitvoering van de wettelijke taken in 

2019 en tevens hebben wij besloten aan uw stichting een subsidie te verstrekken van maximaal 

 € 24.010,- voor de uitvoering van de integrale crisisdienst in 2019 conform uw aanvraag. 

 

Wij benadrukken dat onderhavige subsidieverlening de Bloemendaalse bijdrage is voor de hierboven 

genoemde door uw stichting uit te voeren taken voor de gemeenten uit de regio’s Zuid-Kennemerland, 

IJmond en de gemeente Haarlemmermeer. Hierbij zij wij vooralsnog uitgegaan van een totaalbedrag 

van € 4.455.989,- voor de veilig thuis taken en een bedrag van € 476.000,- voor de integrale 

crisisdienst. Voor zowel de veilig thuis taken als voor de integrale crisisdienst heeft u een hoger bedrag 

aangevraagd te weten € 5.164.090,- voor de veilig thuis taken en € 763.595,- voor de integrale 

crisisdienst. 

Voor het Bloemendaalse aandeel in deze hogere bedragen houden wij de beslissing op uw aanvraag 

aan. Dit in afwachting van nadere onderbouwing van uw aanvraag en de rapportage over de evaluatie 

van de integrale crisisdienst. 

 

Wij wijzen u erop dat de subsidierelatie per 1 januari 2020 kan worden gewijzigd in verband met 

ontwikkelingen rondom de juridische entiteit. 

 

 

Betaling voorschot 

Het verleende subsidiebedrag ad € 100.662,- wordt door ons als volgt bevoorschot: 

 - € 50.331,- : zo spoedig mogelijk; 

 - € 50.331,- : 15 juli 2019. 

 

Het verleende subsidiebedrag ad € 24.010,- wordt door ons als volgt bevoorschot: 
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- € 12.005,-  zo spoedig mogelijk; 

- € 12.005,- : 15 juli 2019. 

 

Betaling vindt plaats door overmaking op banknummer NL73 TRIO 02544828 80 onder vermelding van 

“Subsidie Veilig Thuis Kennemerland, Bloemendaal 2019” 
 

Juridische grondslag 

Op deze subsidieverlening zijn de bepalingen uit de vigerende Algemene Subsidieverordening 

Bloemendaal, voor zover hier in het volgende niet van wordt afgeweken en de bepalingen uit de 

Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. 

 

Algemene verplichtingen 

De subsidie is bedoeld als Bloemendaalse bijdrage voor de uitvoering van de taken van Veilig Thuis 

Kennemerland, conform het door u opgestelde prestatieplan. 

 

Verantwoording subsidie 

U dient de verantwoording voor de verleende subsidie in te dienen voor 1 oktober 2020. 

De verantwoording dient op transparante wijze inzicht te geven in de inzet  die uw stichting in 2019 

voor de gemeente Bloemendaal heeft gepleegd. Voor de verdere eisen die aan de inhoud van deze 

verantwoording worden gesteld, sluiten wij aan bij de eisen die de gemeente Haarlem in haar 

beschikking voor 2019 opneemt. 

 

Subsidievaststelling 

Ons college stelt na ontvangst van uw verantwoording de voor 2019 verleende subsidie definitief vast. 

Het niet volledig uitvoeren van de subsidieverplichtingen en subsidievoorwaarden kan leiden tot een 

lagere definitieve vaststelling van de subsidie. 

 

Wilt u volgend jaar ook een subsidie ontvangen ? 

De aanvraag voor een subsidie voor het jaar 2020 moet ingediend worden vóór 1 juni 2019.  

 

Bij een controle van de administratie heeft de externe accountant het college gewezen op het feit dat 

ongeveer 40% van de aanvragers te laat, dat wil zeggen na 1 juni, een aanvraag indient om subsidie. 

Deze aanvragen werden toch in behandeling genomen en dat is in strijd met de geldende verordening. 

Wij hebben daarom besloten aanvragen die na 1 juni worden ingediend niet in behandeling te nemen. 

En dat betekent dat aanvragers geen recht op subsidie hebben. 

 

Tot slot wensen wij u veel succes bij de uitvoering van uw werkzaamheden in 2019. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 

namens dezen, 

het afdelingshoofd Beleid, 

 
 

P.G.A. Dubbe 
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Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bij 

burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen ingevolge het bepaalde in de artikelen 8.1 

juncto 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Een bezwaarschrift dient te worden ondertekend en in 

ieder geval de volgende ponderdelen te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een 

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden waarop het bezwaar rust. 

 

 

 

 


