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Geacht bestuur, 

In februari heeft u contact opgenomen namens uw organisatie, het Jeugd Onderwijs & Cultuurfonds, met 
wethouder Turnhout - van den Bosch over de regeling Participatie Arme Kinderen. 

In 2008 en 2009 ontving de gemeente Den Helder financiële middelen van het Rijk voor de regeling 
Participatie Arme Kinderen. Hiertoe ondertekende onze gemeente het convenant "Kinderen doen Mee!" 
In Den Helder kunnen kinderen in de doelgroep deelnemen aan activiteiten via het Jeugd Sportfonds 
(JSF), en via uw organisatie, het Jeugd Onderwijs Cultuur Fonds (JOCF). 

Er is voor 2013 nog € 90.810,- aanwezig voor beide doelgroepen. In 2012 zijn door JSF en JOCF in 
totaal 670 aanvragen gehonoreerd, 281 door JOCF en 389 door JSF. In percentages is dat 41 % om 59%, 
deze percentages zijn de verdeelsleutel voor het resterend budget. Dit betekent dat voor 2013 voor uw 
organisatie, het JOCF, € 37.232,10 subsidie wordt verleend. 

Op deze subsidie zijn de voorwaarden van de Algemene Subsidieverordening 2013 van toepassing wat 
onder meer inhoudt dat u financiële verantwoording aflegt over de besteding van de subsidie. 

Binnenkort zal het subsidiebedrag worden overgemaakt op uw rekening 122712048 

Hoogachtend, 
Burgemeester en Wethouders yaffpén Helder, 

burgemeester 
Koen Schuiling 

secretaris 
ir Ph. Salm 
Indien u meent, datu 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, dan kunt u gelijktijdig 
met het bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Alkmaar, 
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 
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