
FlevoMeer Bibliotheek
t.a.v. Dhr. J. Gommer
Albert Einsteinweg 4
8218 NH  LELYSTAD

Uw bericht van Uw kenmerk Zaaknummer Datum
28 mei 2021 202108207701 1 september 202

Onderwerp Bijlagen Inlichtingen

Subsidievaststelling FMB 
2020 

geen mw. M. Visscher, 06 20 68 75 96

Beste heer Gommer,

Op 28 mei 2021 stuurde u ons een brief met het verzoek om de subsidie over 2020 met kenmerk 
017156903 vast te stellen. Voor de inhoudelijke en financiële onderbouwing heeft u bijlagen 
meegestuurd. Hartelijk dank daarvoor. In deze brief leest u ons besluit.

Uw subsidie stellen wij lager vast op € 1.038.432
U heeft voldaan aan de gestelde verplichtingen zoals opgenomen in de verleningsbeschikking. Ook 
heeft u de subsidie besteed aan de daarvoor bedoelde doelstellingen. Dank u wel daarvoor.

Wij stellen de subsidie lager vast omdat een deel van de subsidie niet is besteed. 
Wij vorderen dit onverschuldigd betaald bedrag van € 48.865 terug. 
Dat doen wij op basis van Art 4:57 Awb.

We stemmen in met een dotatie aan het bestemmingsfonds Brandschade
Hierbij gaat het om de brandschade waar vervolgens jaarlijks een bedrag uit vrijvalt gelijk aan de 
afschrijvingstermijn van de gemaakte opknapkosten. 
Volgens uw accountant horen investeringen thuis in de SvA (Staat van materiële vaste Activa). Dit 
heeft tot gevolg dat de jaarlijkse kapitaallasten gaan stijgen. Om deze hogere kapitaallasten te dekken 
is een jaarlijkse onttrekking aan de bestemmingsreserve Brandschade nodig om de exploitatie van de 
FMB niet te beïnvloeden.

U moet € 48.865 terugbetalen
U heeft te veel subsidie ontvangen. Wij vragen u dit bedrag voor 30 november 2021 over te maken op 
rekeningnummer NL78BNGH0285006096 t.n.v. gemeente Noordoostpolder met als omschrijving 
“Terugbetaling subsidie FMB 2020”.

U ontvangt ter informatie de belangrijke subsidiedata
Wilt u uw subsidieaanvraag vóór 1 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor u de subsidie 
aanvraagt bij ons indienen? Uw verantwoording ontvangen wij graag vóór 15 april van het volgende 
kalenderjaar.

We waarderen het dat u als maatschappelijke organisatie zorgvuldig omgaat met subsidiemiddelen. In 
deze tijd dat de gemeentelijke financiën onder druk staan, stelt u ons in staat om niet besteed 
subsidiegeld elders te kunnen inzetten waar het nodig is. 

Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met mw. Visscher via telefoonnummer 06 20 68 75 96. Of stuur een e-mail naar 
m.visscher@noordoostpolder.nl.

Met vriendelijke groet,



het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,                    de burgemeester,
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Bezwaar maken
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Zorg ervoor dat u het 
bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw 
bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Zet in uw bezwaarschrift ten minste:
 uw naam, woonadres, telefoonnummer en e-mailadres;
 de datum van uw bezwaarschrift;
 een omschrijving of het nummer van het besluit waar u bezwaar tegen maakt;
 waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 uw handtekening.

U stuurt het bezwaarschrift aan de gemeente Noordoostpolder.
Het adres is: Postbus 155, 8300 AD Emmeloord.

Wilt u meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften?
Bel dan met de gemeente Noordoostpolder via telefoonnummer 0527 63 39 11.

Heeft u spoed bij de beoordeling van uw bezwaren?
Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. U kunt direct nadat u een bezwaarschrift heeft 
ingediend, een voorlopige voorziening vragen. Daarvoor is nodig dat u spoedeisend belang heeft. Dat 
is het geval wanneer de uitvoering van het besluit gevolgen heeft die niet ongedaan gemaakt kunnen 
worden. Een voorlopige voorziening vraagt u bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Het adres 
is:
Rechtbank Midden Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Zijn er kosten aan verbonden?
Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.
Aan het vragen van een voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden.
Op www.rechtspraak.nl vindt u meer informatie over de hoogte van het bedrag.
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