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Subsidievaststelling 2019
Geachte mevrouw Molleman,
Op 27 januari 2020 heeft u ter verantwoording van de door u ontvangen subsidie een inhoudelijk- en een
financieel verslag gestuurd van de Dutch Media Week 2019.
Uitvoering activiteiten
Wij hebben vastgesteld dat de door u uitgevoerde activiteiten in voldoende mate overeenkomen met de
afspraken zoals die zijn vastgelegd in de subsidiebeschikking van 16 april 2020 tot verlening subsidie
Dutch Media Week 2019.
De subsidie 2019 is bestemd als bijdrage voor de realisatie van Dutch Media Week 2019 met als doel: “de
verkenning van de betekenis van de media samen met de makers en publiek” en positionering van
Hilversum als verhalenfabriek van Nederland.
Subsidievaststelling 2019
Op basis van de verantwoording hebben wij op 18 februari 2020 besloten de subsidie voor 2019 vast te
stellen op € 280.000,-.
Vastgestelde subsidie 2019
Reeds uitbetaalde voorschotten
Door u te betalen/te ontvangen

€ 280.000,€ 280.000,----------------€ 0,-

Wet- en regelgeving
Op deze subsidieverlening zijn de Algemene Subsidieverordening Hilversum 2011 (ASV 2011), de
Subsidieregeling gemeente Hilversum 2017 en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Wij
verwijzen u naar de bepalingen van deze wet- en regelgeving.
Bezwaarschrift
Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de verzending van deze brief een schriftelijk
bezwaarschrift indienen bij ons college (Postbus 9900, 1201 GM Hilversum). In het bezwaarschrift

moeten in ieder geval uw naam, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit en de redenen
waarom u het niet eens bent met het besluit vermeld worden.
Het besluit treedt direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Wilt u voorkomen dat, zolang nog
niet op het bezwaarschrift is beslist, het besluit in werking treedt, dan kunt u aan de rechter een voorlopige
voorziening (schorsing) vragen. Het adres is: Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht,
o.v.v. voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Aan de procedure voor een voorlopige
voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank
(tel. 030 – 223 30 10) of via www.rechtspraak.nl.
Hebt u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met G. Crolla van de afdeling Beleid & Ontwikkeling
van de gemeente Hilversum. Hij is bereikbaar op het telefoonnummer (035) 629 2188 of via email
g.crolla@hilversum.nl. Wij verzoeken u vriendelijk om bij alle correspondentie het betreffende
zaaknummer te vermelden. Dit bespoedigt de afhandeling van uw zaak.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes

