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Geacht bestuur,

Burgemeester en wethouders hebben in de vergadering van 14 mei 2013 besloten om uw
instelling voor 2013 een subsidie te verlenen.
De subsidie is bepaald op € 44.465,00 en bestemd voor uw activiteiten in het kader van de
exploitatie van het Valkerij en Sigarenmakerij Museum.
Voor wat betreft de berekening die aan dit bedrag ten rondslag ligt wordt verwezen naar
de bijlage. In de berekening is tevens het uitbetalingschema opgenomen.

Het bedrag ad € 44.465,00 is inclusief de verhoging van de subsidie op grond van het
raadsbesluit van 1 november 2012. Deze verhoging betreft een bedrag van € 10.000,00
voor de gewenste uitbreiding van het aantal vierkante meters expositieruimte.

Wettelijke grondslag.
Op de subsidieverstrekking zijn de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de
“Algemene Subsidieverordening 2012 gemeente Valkenswaard” (hierna te noemen: ASV
2012) van toepassing.
De tekst van de ASV 2012 kunt u vinden op onze website www.valkenswaard.nl.
optie Actueel, onderdeel Verordeningen.

Verantwoording besteding subsidie 2013.
U bent verplicht om voor 1 mei 2014 een verantwoording in te zenden omtrent de
besteding van de subsidie. Deze verantwoording dient te geschieden in de vorm van

het inhoudelijk verslag 2013 en het financieel verslag 2013 met bijbehorende balans
voorzien van een accountantsverklaring.

Uit de verslaglegging moet duidelijk blijken dat de subsidie is aangewend voor de
activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt.

Op basis van de verslaglegging wordt de subsidie 2013 vastgesteld.

Bezwaar.

Indien u het niet eens bent met het genomen besluit kunt u binnen zes weken na de dag
waarop deze brief is verzonden een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders, Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard. In het bezwaarschrift moet u
duidelijk aangeven waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet
ondertekend zijn en dient naam en adres van uw instelling te bevatten.
Indien u van oordeel bent dat - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed het
noodzakelijk maakt dat op korte termijn een voorlopige uitspraak wordt gedaan, kunt u de
Voorzieningenrechter bij de rechtbank te s-Hertogenbosch verzoeken om een voorlopige
voorziening te treffen. U dient uw verzoek dan te richten aan de Sector Bestuursrecht van
de Arrondissementsrechtbank te s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA te ’sHertogenbosch. U kunt overigens uw verzoek tot het treffen van een voorlopige

voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een

elektronische handtekening (DigiD). Wij verzoeken u op de genoemde site te kijken voor
de precieze voorwaarden. Bij indiening van een verzoek om voorlopige voorziening bent

u griffierecht verschuldigd.

Hoogachtend.

Teammanager Zorg, Welzijn en Onderwijs.
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Berekening van de subsidie voor 2013 voor de Stichting Valkerij en Sigarenmakerij Museum
Uitgangspunt is de voor 2012 verleende subsidie ad € 33.580,00
Op dit bedrag is de volgende indexering toegepast
€ 33.580,00 x (109,82/107,00) =
Bij: verhoging van de structurele subsidie met ingang van
2013 voor de gewenste uitbreiding van het aantal m2 expositieruimte
op grond van het raadsbesluit van 1 november 2012

Totaal subsidie 2013

€ 34.465,00

€ 10.000,00
€ 44.465,00

Schema van uitbetaling:

Reeds uitbetaald subsidie januari tot en met mei 2013
Subsidie uit te betalen per 1 juni 2013
Subsidie uit te betalen per 1 juli 2013
Subsidie uit te betalen per 1 augustus 2013
Subsidie uit te betalen per 1 september 2013
Subsidie uit te betalen per 1 oktober 2013
Subsidie uit te betalen per 1 november 2013
Subsidie uit te betalen per 1 december 2013
Totaal

€ 14.354,65
€ 7.454,43
€ 4.329,01
€ 4.329,01
€ 3.499,47
€ 3.499,47
€ 3.499,47
€ 3.499,49
€ 44.465,00

Toegepast indexcijfer:
109,82 = consumentenpriisindexciifer alle huishoudens januari 2012
107,00 = consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens januari 2011
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