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Onderwerp Voorschot subsidie 2011 Frans Hals Museum 1 De Hallen Haarlem

Geachte heer Schampers,

Hierbij informeer ik u over het volgende.

In de verleningsbeschikking d.d. 19 december 2008 van het gemeentelijk subsidie

aan de Stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem is de bevoorschotting

volgens onderstaand schema aangegeven, uitgaande van continuering van de

subsidie in 2011:

Bevoorschotting

Ten laste van 2010

jan feb mrt Apr mei juni juli aug sep okt nov

*

dec.

* €1.211.462,42

De budgetsubsidie voor 2011 zal ook door de gemeente Haarlem in twee termijnen

worden uitbetaald, conform hetgeen hierover in de verzelfstandigingsovereenkomst

Frans Hals Museum is geregeld (artikel 13 lid 2). De eerste termijn 2011 wordt in

november 2010 reeds aan uw stichting overgemaakt, de tweede termijn volgt zes

maanden later.

Het voor 2011 geraamde subsidiebedrag aan de Stichting bedraagt € 2.422.924,84.

Hierin is de indexering voor 2010 van 0,8% en eventuele taakstellingen reeds

verwerkt.

De bevoorschotting van de eerste termijn voor 2011 ad € 1.211.462,42 vindt

binnenkort plaats onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting 2011 door

de gemeenteraad (art. 4:34 Algemene Wet Bestuursrecht). U ontvangt nog een

defmitieve verleningsbeschikking van de gemeente Haarlem voor het subsidie

2011.

Betaling van de eerste termijn ad € 1.211.462,42 vindt plaats door overmaking op

bankrekeningnummer 62.69.31.193 van uw instelling o.v.v. 2010/284663

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden.
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budgetsubsidie 2011 V termijn'. Genoemde bevoorschotting is gerelateerd aan de

begrote bedragen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Haarlem,

namens dezen, /

Steef de Looze, v ^
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 van het besluit eventueel
opgeschort worden. Het verzoek kunt u indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te
Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Dit verzoek moet aan dezelfde eisen
voldoen als het bezwaarschrift. U moet griffierechten betalen voor de behandeling van dit verzoek.


