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Onderwerp: Beschikking verlening subsidie 2020 Participatie en Leefbaarheid; Speeltuin 
Ramplaankwartier 2020

Geacht bestuur, geachte mevrouw Vriends,

U heeft een aanvraag ingediend voor subsidie op grond van de Algemene Subsidieverordening 
gemeente Haarlem. Uw aanvraag is geregistreerd onder bovenstaand kenmerk.

Besluit
Op grond van artikel 4 lid 5 van de verordening besluiten wij aan uw organisatie de volgende subsidie 
te verlenen:

Onderwerp Participatie en Leefbaarheid
Project Speeltuin Ramplaankwartier
Maximaal subsidiebedrag € 15.000,00
Subsidietijdvak 2020
Eindverantwoording Uiterlijk 1 april 2021
Uitbetaling IBAN: NL63INGB0670864854

Ten name van: Stichting Haarlem Effect
Betaalkenmerk: 20200960118 P&L Rampl.20

Grondslagen Algemene wet bestuursrecht
Algemene Subsidieverordening

Activiteiten en doelen
De subsidie wordt toegekend voor het opknappen van de speeltuin Ramplaan. Met deze subsidie van 
de gemeente Haarlem ad € 15.000,- en de financiële bijdrage van Haarlem Effect van € 15.000,- is er 
in totaal € 30.000,- aan startkapitaal om de speeltuin Ramplaan op te knappen. De speeltuin heeft 
namelijk te kampen met verouderde speeltoestellen en een aantal daarvan moet binnen enkele jaren 
vervangen worden. Haarlem Effect gaat samen met het speeltuinbestuur Ramplaan op zoek naar 
aanvullende financiering en daarvoor o.a. verschillende fondsen aanschrijven.
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Voorwaarden en verplichtingen
Wij wijzen u specifiek op de volgende voorwaarden en verplichtingen:

Meldingsplicht Als tijdens de uitvoering belangrijke afwijkingen optreden ten opzichte van 
de aanvraag, bent u verplicht dit zo snel mogelijk bij ons te melden.

Steekproef U bent verplicht de voor deze subsidie relevante administratie gedurende 4 
jaar te bewaren ten behoeve van de steekproef die het college periodiek 
uitvoert.

Eindverantwoording U dient na afronding van de activiteiten een aanvraag tot vaststelling in 
bestaande uit een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de gesubsidieerde 
activiteiten zijn gerealiseerd.

Vaststelling
De subsidie wordt na uw verantwoording vastgesteld op basis van de gerealiseerde kosten. De 
subsidie kan lager of op nul worden vastgesteld als de activiteiten niet (geheel) hebben 
plaatsgevonden of als de voorwaarden en/of verplichtingen niet zijn nageleefd.

Tot slot
Aan deze beschikking kunnen geen rechten worden ontleend voor de toekomst. Voor vragen kunt u 
contact opnemen met bovengenoemd contactpersoon.

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem 
namens het college,

mw. LM. Poorta 
Afdelingsmanager Jeugd a.i.
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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 1621, 2003 BR Haarlem. Dit 
verzoek moet aan dezelfde eisen voldoen als het bezwaarschrift. U moet griffierechten betalen voor de 
behandeling van dit verzoek. U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de website van gemeente 
Haarlem (https://www.haarlem.nl/bezwaar-tegen-gemeentelijk-besluit). U heeft hiervoor een elektronische 
handtekening (DigiD) nodig.
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