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Subsidievaststelling en terugvordering

Uw kenmerk
Bijlage(n)

Geachte mevrouw Wiggers,
Op 12 april 2022 heb ik de verantwoording voor de door u ontvangen subsidie
2021 ontvangen. Dank daarvoor.

Het inhoudelijke verslag is door mij in goede orde ontvangen. Met het resultaat kan ik instemmen.
Uit de eindafrekening blijkt dat u € 215.355,00 voor deze activiteiten hebt uitgegeven. Dat is minder dan de toegekende subsidie van € 285.200,00 waarvan € 228.160,00 als voorschotis uitbetaald.

Onder verwijzing naar de subsidieverlening van 30 november 2020, 20200000090897, stel ik het definitieve subsidiebedrag vast op €215.355,00.
Dit betekent dat u het bedrag van onderbesteding, te weten € 12.805,00 dient
terug te storten. Ik verzoek u dit bedrag binnen 30 dagen over te maken aan:
NL37 INGB 0705 0022 41 t.n.v. Ontvangsten rek. DCB (H7), onder vermelding
van het subsidienummer 0560082077.

Versiedatum: 1 januari 2018
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Voor vragen over deze beschikking kunt u contact opnemen met uw contactpersoon Tommie Overkamp.

Datum

20 april 2022
Kenmerk

Hoogachtend,
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

2022-0000200712

Ellen van Doorne
Directeur Democratie Bestuur
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief beZwaar maken bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, t.a.v. DGOBDR/DenB,
Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een

datum alsmede de naam en hetadres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden
waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is
gericht.
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