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Afschrift aan: R. Onderstijn, A. Pubben, H. vd Brug, A. den Blanken 

FPC Uitbetaling: Dekking moet uit Reserve BKC (samenvoeging E303 en E305) 

indien raad daartoe besluit en daarna betaalbaar worden gesteld. Graag ism 

FPC het budget van € 66.500 ineens uitbetalen direct na besluitvorming in 

septemberraad 
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 Stichting Museum Nagele 

Het bestuur  

Ring 23 

8308 AL  NAGELE 

 

 

 
Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 

12 juli 2012  2013010987-MO-u 23 juli 2013 

 
Onderwerp Bijlagen Inlichtingen  

incidentele 
investeringssubsidie 
inzake verlichting 

geen dhr. R.G.I. Hafkamp, (0527) 63 32 70 

 

Geacht bestuur, 

 

Op 12 juli 2012 heeft u ons een brief gestuurd betreffende de elektrische installatie en 

verlichting van uw museum.  

Op basis daarvan heeft er bestuurlijk en ambtelijk overleg plaats gevonden tussen u en 

de gemeente. De afdeling cultuurbeleid heeft het Ingenieursbureau van de gemeente 

ingeschakeld om een advies in te dienen met betrekking tot de meest noodzakelijke en 

niet uitstelbare investeringen m.b.t. de verlichting van uw museum. Het advies luidt dat 

vervanging van de basisverlichting in de grote zaal strikt noodzakelijk is en dat het zeer 

wenselijk is ook accentverlichting in de grote zaal aan te brengen. Vervanging van de 

verlichting in de kleine zaal acht men nu niet nodig. 

 

Op basis van dat advies heeft ons college op 16 juli 2013 het volgende besluit genomen. 

 

Besluit college 

Onder de ontbindende voorwaarde dat door de raad voldoende gelden ter beschikking 

worden gesteld een investeringssubsidie van € 66.500, inclusief BTW, te verlenen aan 

Stichting Museum Nagele ten behoeve van nieuwe verlichting, onder toepassing van de 

artikelen 4:29 en 4.34 Awb en Art. 2, lid 2 en lid 3, sub e van de ASV. Op basis van 

artikel 4:95 wordt genoemd bedrag volledig bij wijze van voorschot betaalbaar gesteld. 
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Juridisch kader 

Op deze subsidie is naast de Algemene Wet Bestuursrecht de Algemene 

Subsidieverordening gemeente Noordoostpolder 2011 (ASV) van toepassing. 

De genoemde investeringssubsidie wordt verleend onder voorbehoud van het voldoende 

beschikbaar stellen van gelden door de gemeenteraad. 

Wij hebben de raad voorgesteld ten behoeve van deze subsidieverstrekking een 

aanvullend budget van € 66.500 beschikbaar te stellen. De gemeenteraad gaat over de 

besteding van de reserve BKC, die voor dergelijke incidentele uitgaven in het kader van 

het cultuurbeleid is ingesteld. In september 2013 zal de raad hierover een besluit nemen.  

Indien de raad geen voldoende middelen ter beschikking stelt, zal de nu verleende 

investeringssubsidie van € 66.500, inclusief BTW, worden ingetrokken.  

  

 

Verplichtingen 

U ontvangt de investeringssubsidie bij wijze van voorschot en dient deze te 

verantwoorden op de hier verderop genoemde wijze. 

1. U dient een verzoek tot vaststelling van deze subsidie direct na uitvoering van de 
opdracht, docht uiterlijk op 1 maart 2014 in te dienen. 

2. U dient daarbij een financieel overzicht van exacte betalingen en realisering van 
de opdracht alsmede de offerte, opdrachtverlening en betaalde facturen in te 

dienen. 

3. Voor de opdrachtverlening dient u, conform de gemaakte afspraken, het 
Ingenieursbureau van de gemeente het proces van opdrachtverlening conform de 

opgevraagde offerte te laten doen en hen het toezicht op de uitvoering te laten 

verzorgen namens uw Museum Nagele. 

4. Eventuele verschillen t.o.v. beschikbare budget conform offerte en daadwerkelijk 
gemaakte kosten dient u te verklaren en te verantwoorden. 

5. U moet, bij tegenvallende uitgaven, er voor zorgen dat de uitgaven zijn gedekt uit 
uw eigen begroting. 

 

Indien de opdracht of uitvoering van de opdracht geen doorgang vindt, of niet heeft 

plaatsgevonden op de wijze zoals in de offerte beschreven, kunnen wij na toetsing van 

uw verzoek tot vaststelling van deze subsidie, de subsidie lager dan wel op nihil 

vaststellen en het subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk terugvorderen. 

 

Bevoorschotting 

Het verleende subsidiebedrag van € 66.500 zal op basis van artikel 4:95 Awb zo spoedig 

mogelijk na besluitvorming door de gemeenteraad in september 2013 bij voorschot 

betaalbaar worden gesteld door bijschrijving op rekeningnummer 38.65.77.501 ten name 

van Stichting Museum Nagele, onder vermelding van investeringssubsidie t.b.v. 

vervanging verlichting. Dit gebeurt op basis van Art. 4:95 Awb. 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 
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Volgens de Algemene wet bestuursrecht kunnen al diegenen van wie het belang 

rechtstreeks bij dit besluit is betrokken daartegen bezwaar aantekenen. Dat kan door 

binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift in 

te dienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. 

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende vermeld worden: 

• de naam en het adres van de indiener; 

• de datum van het bezwaarschrift (dagtekening); 

• een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt; 

• de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt; 

• een handtekening. 

 

Wanneer iemand een bezwaarschrift heeft ingediend, kan hij daarnaast de 

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht  

(Postbus 16003, 3500 DA  Utrecht) vragen een voorlopige voorziening te treffen, indien 

de onmiddellijke uitvoering van het besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt. 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst namelijk niet automatisch de geldigheid van 

het besluit. Aan de indiening van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten 

verbonden. Nadere informatie over de behandeling van bezwaarschriften kan worden 

verkregen bij het cluster Advies, tel. (0527) 63 35 12/63 33 66. 

 

 


