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In antwoord op uw brief van 16 juni 2014, kenmerk U.2014-0195, bij ons ingeboekt onder nummer 
AI14.04853, delen wij u mee dat de gemeenteraad heeft besloten u voor de jaren 2015, 2016 en 2017 een 
subsidie te verlenen van € 34.816 (prijspeil 2014) in de huurlasten voor uw locatie jeugdgezondheidszorg 
aan de Texelstroomlaan 5 te Den Helder.  
 
De hoogte van de subsidie wordt jaarlijks vastgesteld op grond van de dan geldende loon- en prijsindex en 
wordt in maandelijkse termijnen uitbetaald. U ontvangt hiervoor jaarlijks een beschikking.  
 
Aangezien de huisvestingslasten voor de jeugdgezondheidszorg in de loop van 2017 naar verwachting 
sterk teruglopen, dient u de kosten voor de Texelstroomlaan vanaf 2018 uit uw reguliere vergoeding voor 
de jeugdgezondheidszorg te voldoen. 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
namens dezen, 
de wnd. manager van de afdeling 
Onderwijs, Welzijn en Sport, 

 
G.J.W. de Vries 
 
  
 
 
Indien u meent, dat u door dit besluit rechtstreeks in uw belang bent getroffen dan kunt u bezwaar aantekenen bij het college van 
Burgemeester en Wethouders. In dat geval moet u binnen zes weken na verzending van deze brief een gemotiveerd bezwaarschrift 
bij ons indienen. 
Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit.  

Wanneer u van oordeel bent dat gelet op de in deze zaak betrokken belangen onverwijlde spoed een voorlopige beslissing op korte 
termijn vereist, kunt u gelijktijdig met het bezwaarschrift op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek daartoe indienen bij de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 251, 1800 BG  Alkmaar. Voor de behandeling door de 
Voorzieningenrechter van uw verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Zie ook: 
www.rechtspraak.nl 

 


