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Behandeld

door Fictorie, Joke

onderwerp Beëindiging subsidievierde buurtwerkkamer
Geachte heer Dijkstra,
ln onze beschikking met nummer SBA-ozo5r8, hebben wij u gemeld om u subsidie te verlenen ten
behoeve van de vierde buurtwerkkamer "Samen Sterk"

tot en met r juli zozo.

tijdig te informeren over het vervolg, bericht ik u het volgende:
De subsidie voor de vierde buurtwerkkamer zullen wij tot r januari zozr verlengen.
De subsidie voor de vierde buurtwerkkamer zullen wij na r januari zozr niet verlengen en aldus per

Om

u

genoemdedatumbeëindigen.Ditistijdenseentelefonischgesprekop rzmei zozoreedsaanu
meegedeeld. De..luridische grondslag hiervoor is artikel 4:5r Awb.
De motivatie hiervoor is als volgt:

-

De financiële middelen voor de vierde buurtwerkkamer waren incidentele middelen. Er
zijn hiervoor geen structurele middelen beschikbaar.
Voorts is gebleken dat er binnen het stadsdeelvoldoende aanbod is (afgewogen aan de
vraag) in Bijlmer Oost op het gebied van de activiteiten die u aanbiedt in de vierde

buurtwerkkamer. Het stadsdeel streeft naar ontdubbeling van het aanbod.

,
'

Zoals wij al in de beschil<king met nummer SBA-ozo5r8 hebben aangegeven, houdt u nadrukkelrlk

rekening met een warme overdracht van bewoners en activiteiten bij andere buurtwerkkamers of
voorzieningen in de buurt. Dit traject vindt plaats in nauw overleg met uw behandelend
am btenaa r.

Regelgeving
Op dit besluit is de volgende regelgeving van toepassing:

-

Algemene wet bestuursrecht, artikel 4.5r;
Algemene Subsidieverordening Amsterdam u or3;
Subsidieregeling sociale basis.

Vragen?
Bel dan met Ahmed Zirar op telefoonnummer o6-537
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en met donderdag tijdens kantooruren. Of mail naar a.zirar@amsterdam.nl.

Dit besluit is digltaal ondertekend.
Het dagellks bestuur van stadsdeel Zuidoost,
namens hen,

Steve Leysner, Afdelingsmanager Gebiedspool stadsdeel Zuidoost.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van dit besluit
bezwaar maken. Als u niet binnen zes weken bezwaar maakt, kan uw bezwaar niet inhoudelrlk
worden behandeld.
U kunt bezwaar op de volgende manieren indienen:

website. Ga daarvoor naar de link: 'www.amsterdam.nl/bezwaar/jb'. U moet inloggen met
DigiD (persoonlrjk) of met eHerkenning (voor organisaties).

- Via de

- Schriftelijk naar:

Gemeente Amsterdam, T.a.v. Juridisch Bureau, Postbus 483, rooo AL Amsterdam.
Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:
. Uw naam, adres en telefoonnummer
. De datum waarop u het bezwaar schrlft en uw handtekening
.Een kopievan het besluitwaaÍtegen u bezwaarmaaktof een omschrijvingvan het besluit met
een referentienummer van het besluit
, Waarom u het niet eens bent met het besluit (de gronden van uw bezwaar)
U moet het bezwaarschrift in het Nederlands schrijven.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuurdan een machtiging mee.
Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop uw bezwaarschrift wordt
behandeld.
Schorsende werking
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wilzeggen: het besluit
waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.
Spoed? Voorlopige voorziening
Br.1 grote spoed l<unt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een
spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere
maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:
De Voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam

Sector Bestuursrecht Algemeen
Postbus 7585o
roTo AW Amsterdam

Dat kan ook via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u DigiD nodig.
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