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Bijlagen

Uw brief

Uw kenmerk

Verlening aanvullende subsidie uitbreiding Memory Museum

Met onze brief van 24 april 2019, kenmerk 2019/0103996, verleenden wij u een subsidie van € 300.000,voor de uitbreiding van het Memory Museum in Nijverdal. In de brief gaven wij aan dat wij maar een deel
van de gevraagde subsidie van € 550.000,- konden verlenen, omdat wij onvoldoende budget beschikbaar
hadden voor het gehele gevraagde bedrag. Over de gevraagde € 250.000,- moest nadere afweging en
besluitvorming door Provinciale Staten plaatsvinden. Die afweging en besluitvorming heeft op 10 juli 2019
plaatsgevonden.
Wij hebben een besluit genomen
Wij hebben besloten een aanvullende subsidie te verstrekken van € 250.000,-, waarmee het gehele
gevraagde bedrag van € 550.000,- is verleend. Voor de aanvullende subsidie gelden dezelfde
voorschriften als voor de eerder verleende € 300.000,-, dus de voorschriften als opgenomen in de brief
met bijlage van 24 april 2019. Het verleende subsidiepercentage (bijdrage provincie in de subsidiabele
kosten) wijzigt wel. Dat is nu 28,6% (€ 1.925.000,-/€550.000,-). Dit is voor u van belang bij de
vaststelling van de subsidie.
Wij merken daarnaast op dat wij een fout hebben geconstateerd in de brief van 24 april. Er is gesproken
over het Memory Museum in Holten. Dat moet uiteraard zijn in Nijverdal.
U ontvangt alvast een bedrag van € 225.000,De aanvullende subsidie ontvangt u in een tweetal delen. Het eerste bedrag van € 225.000,- maken wij
binnen vier weken over naar uw bankrekeningnummer. Wij melden er het kenmerk van deze brief bij.
U hebt nu in totaal voor een bedrag van € 520.000,- aan voorschotten ontvangen.
Bij de vaststelling van de subsidie ontvangt u het laatste bedrag, als u aan de voorwaarden van deze
subsidieverlening heeft voldaan. U kunt uiteraard volstaan met één verantwoording over de gehele
verleende subsidie van € 550.000,-.
Als u het niet eens bent met ons besluit
Bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij team Juridische Zaken.
Vermeldt u daarin uw naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, het besluit waartegen het
bezwaar is gericht en de redenen van het bezwaar.
Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze brief is
verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer mogen behandelen.
Op overijssel.nl/bezwaar, leest u hoe u uw bezwaar kunt indienen.
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Heeft u vragen over deze brief?
U kunt bellen met het Overijssel Loket op 038 499 88 99 (kies 1). Houdt u dan deze brief bij de hand.
Een e-mail sturen kan ook: subsidie@overijssel.nl. Zet er dan het kenmerk van deze brief in.
Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,

,
teamleider Subsidieverlening
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