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Geacht bestuur,

Jaarlijks ontvangt u subsidie vanuit de Subsidieregeling Wijk- en dorpsraden. In deze brief leest u ons
besluit voor het jaar 2022.

Het subsidiebesluit
Op 1 januari 2021 bedroeg het aantal inwoners van uw wijk 16.301. Op basis daarvan stel ik uw
subsidie vast op een bedrag van€ 7.148,00 voor het jaar 2022. De subsidie wordt verleend voor
activiteiten van uw wijkraad.

Betaling
Dit bedrag zal in vier termijnen worden overgemaakt op uw IBAN NL19TRIO0391229311.
De betaaldata en de bedragen zijn als volgt:

01-01-2022 € 1.787,00
01-04-2022 € 1.787,00
01-07-2022 € 1.787,00
01-10-2022 € 1.787,00

Hoe kwamen wij tot dit besluit?
Wij beoordeelden uw aanvraag om subsidie op basis van:

De Algemene wet bestuursrecht (Awb)
De Algemene subsidieverordening 's-Hertogenbosch (ASV 2022)
de Beleidsregels Algemene subsidieverordening 's-Hertogenbosch;
De begroting 2022
De Subsidieregeling wijk- en dorpsraden 2022
De beleidsregels voor wijk- en dorpsraden

De ASV en de regeling vindt u op de gemeentelijke website: www.s-hertogenbosch.nl/subsidies.
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Welke gegevens hebben wij van u nodig?
U levert een inhoudelijk verslag over 2021 in bij het college. Daarmee toont u het draagvlak in uw wijk
aan.

Aan de hand van het inhoudelijke verslag kan ik nagaan of uw wijkraad voldoet aan de bepalingen van
de ASV en de Subsidieregeling Wijk- en dorpsraden. Ik verzoek u onderstaande vragen in uw
inhoudelijk verslag te beantwoorden:

1. Waaruit blijkt dat uw wijkraad over voldoende draagvlak en legitimiteit beschikt?
2. Waaruit blijkt dat de samenstelling van uw wijkraad voldoende representatief is?
3. Een actueel overzicht van de bestuurs- en commissieleden met hun namen en functie binnen de

wijkraad (adressen en telefoonnummers zijn niet noodzakelijk).
4. Wat waren in 2021 de belangrijkste activiteiten c.q. aandachtspunten van uw wijkraad?
5. Zijn er in het afgelopen jaar ook zaken minder goed gegaan? Zo ja, welke en wat hebt u daarmee

gedaan?

Inleverdatum
Het verslag moet uiterlijk 1 april 2022 in ons bezit zijn. U kunt de stukken mailen naar gemeente@s
Hertoqenbosch.nl onder vermelding van uw zaak- en dossiernummer.
Houdt u zich niet aan de regels en de verplichtingen die horen bij de subsidie? Dan kan dat gevolgen
hebben voor de hoogte van de subsidie. Dit betekent dat de 3° termijn (1 juli) en 4° termijn (1 oktober)
niet aan u worden overgemaakt.

Vorming van reserves
In de Beleidsregels Algemene Subsidieverordening is de Beleidsregel vorming reserves door
gesubsidieerde instellingen opgenomen. Daarin staat dat er met betrekking tot de maximale hoogte
van het Eigen Vermogen een beperking is opgelegd. Het vrij besteedbaar vermogen, inclusief
bestemmingsreserves, mag maximaal 10 % van de begrote lasten voor het komende subsidiejaar
bedragen. Daaruit volgt dat u een eventueel restant aan subsidie naar de gemeente terug moet
storten. Heeft u vragen hierover? Neem dan zo snel mogelijk contact op met mevrouw Pawiroredjo.

Steekproef
Let op! Het college kan als steekproef een financieel verslag opvragen. U moet daarom de jaarlijkse
inkomsten en uitgaven bijhouden in een administratie. Het college kan vervolgens de subsidie of een
deel van de subsidie terugvragen als de wijkraad de subsidie niet gebruikt voor het doel waarvoor het
bestemd is.

Bent u het niet eens met dit besluit?
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u op twee manieren bezwaar maken.
• Online op de website www.s-hertogenbosch.nl Gebruik de zoekterm 'bezwaar maken', log in met

DigiD en vul alle gegevens in.
• Schrijf een brief naar het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. afdeling BAZ/BO,

Postbus 12345, 5200 GZ 's-Hertogenbosch. Zet in uw brief in ieder geval: uw naam, adres, met
welk besluit u het niet eens bent, waarom u het niet eens bent met dit besluit, de datum en uw
handtekening. Stuur een kopie van deze brief mee.

Zorg ervoor dat het bezwaar binnen zes weken na het versturen van deze brief in ons bezit is.



Meer informatie
Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met J. Pawiroredjo-de Jezus. Het telefoonnummer is
(073) 615 5675. U kunt ook mailen naar i.pawiroredjo@s-hertogenbosch_nl.
Vermeld dan het dossiernummer in de mail.

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van 's-Hertogenbosch,
Het ho yan,@laf4al: Sestuursondersteuning,

Dossier: 22.000303


