
Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 

 

Geacht bestuur, 

 

1. Grondslagen subsidie 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 november 2010besloten 

over het jaar 2011 aan uw instelling subsidies te verlenen voor maximaal 

€ 3.110.330,98 

Naar aanleiding van uw aanvraag tot vaststelling van de verleende subsidies  

d.d. 30 maart 2012 met als kenmerk STZ/EC/2012/141839 heeft het college op 

grond van artikel 18 van de algemene subsidieverordening besloten de subsidies aan 

uw instelling vast te stellen op € 3.110.330,98. 

 

Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 

Budgetsubsidie: 

-Basissubsidiebedrag    € 2.363.958,98  

-jaarlijkse bijdrage inlopen collectieregistratie €       18.000,-  

-jaarlijkse bijdrage kosten WIA   €       15.483,-  

-bijdrage toptentoonstellingen   €       27.500,-  

        € 2.424.941,98 

Extra subsidie nav bezwaar en beroep ivm  

indexering salariskosten personeel    €      40.000,- 

 

OZB gebruikersdeel      €      10.580,- 

 

Subsidie huurgerelateerde kosten: 

-Huursom        €     375.389,- 

-Huurdersonderhoud     €    116.397,- 

-Servicekosten     €      38.023,- 

-Huur tijdelijke depotruimte   €    105.000,- 

        €     634.809,- 

Totaal subsidie       € 3.110.330,98 

Gemeente Haarlem, Stadszaken 

Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem    

 
Stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem 

t.a.v.  de heer K.J.J. Schampers, directeur 

Postbus 3365 

2001 DJ HAARLEM 

 

Datum 

Ons kenmerk 

Contactpersoon 

Doorkiesnummer 

E-mail 

Onderwerp 

Bijlage(n) 

 

19 juli 2012 

STZ/EC/2010/284663 en 2010/421831  

EE Benne 

023 5113446 

bennee@haarlem.nl 

Beschikking vaststelling subsidies 2011 

-- 

 

Economie en Cultuur 



 

2 

 

 

2. Bevoorschotting 

De verleende subsidie is, op het OZB gebruikerdeel na, reeds in de vorm van 

voorschotten aan uw instelling uitbetaald. 

  

3. Inhoudelijke verantwoording 

Op grond van de door uw instelling ingeleverde inhoudelijke en financiële 

verantwoording d.d.30 maart 2012 is vastgesteld dat over de periode 1 januari – 31 

december 2011 uw instelling heeft voldaan aan de afspraken zoals vastgelegd in de 

beschikkingen van respectievelijk 13 en 22 december 2010 en 13 januari 2011. 

 

4. Nabetaling  

Conform het gestelde onder punt 2 van de verleningsbeschikking 2011 ontvangt u 

een vergoeding voor het door u op aanslag betaalde gebruikersdeel  OZB. 

De vergoeding voor 2011 bedraagt € 10.580,-. Dit bedrag wordt binnenkort 

overgemaakt op uw rekening nummer 626931193, o.v.v. ‘2010/284663 vergoeding 

OZB 2011’  

Ik verzoek u vriendelijk ons voortaan een kopie van de factuur te sturen in het jaar 

waarop de aanslag betrekking heeft. 

 

Met betrekking tot de eventuele terugvordering van door u ontvangen rente op het 

aankoop- en restauratiefonds zullen dit jaar nadere afspraken worden gemaakt.  

 

5. Tot slot 

Mocht u op grond van het bovenstaande aanvullende informatie wensen, dan kunt u 

contact opnemen met bovengenoemd contactpersoon. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van Haarlem,  

namens deze, 

 

 

 

 

Jorien Kaper, 

hoofd afdeling Economie en Cultuur. 

 

Bezwaarclausule 

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en 

wethouders, postbus 511, 2003 PB Haarlem. U moet dan binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief een 

bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet ten minste de volgende gegevens bevatten: 
- uw naam en adres 

- de verzenddatum van uw brief 

- het besluit waartegen u bezwaar maakt 
- de reden voor uw bezwaar 

- uw handtekening 

Vermeld in de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'bezwaar'. U kunt de inwerkingtreding van het besluit 
niet uitstellen door een bezwaarschrift in te dienen. Wel kunt u, als u een bezwaarschrift heeft ingediend, in geval 

van spoed om een voorlopige voorziening verzoeken. Op basis van deze voorlopige voorziening kan de werking 
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van het besluit eventueel opgeschort worden. Het verzoek kunt u indienen bij de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank te Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Dit verzoek moet aan dezelfde eisen 

voldoen als het bezwaarschrift. U moet griffierechten betalen voor de behandeling van dit verzoek. 

 
 

Minuut 

Archief, Subsidiebureau 
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