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Categorieën:

Dit bericht is voor DIV

Ter registratie in Verseon:

Henk; VERSEON

Particulier of
organisatie

Organisatie

Geslacht

Voornaam

Achternaam

Telefoonnummer

Wij willen graag uw e-mailadres en
telefoonnummer om snel contact met u op te
kunnen nemen, Dit vergemakkelijkt een
zorgvuldige afhandeling.

E- mail adres

Straat Huisnr

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Onderstaand formulier is zojuist ontvangen:

Organisatie

Man
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Ptco1e Plaats —
Welke documenten wilt
u ontvangen van de
provincie Noord
Holland?
Als u niet weet in welk
document de door u
gewenste informatie
staat,
beschrijf dan het
onderwerp zo duidelijk
mogelijk.

Documenten die zijn genoemd in de subsidieverle
13 januari 2016 onder nummer 690459/753915 op pagina
3/4: het activiteiten verslag , het financieel verslag, de
controleverklaring omtrent de getrouwheid van dt financiële
verslag. Ik wil nagaan of de subsidiegerechtigde aan deze
verplichtingen heeft voldaan en wat de inhoud van deze
stukken is.
alvast dank voor de medewerking!
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POSTEUS 3007 2001 DA HAARLEM

Betreft: WOB-verzoek
Project: vastgestelde restauratie Grote Oost 2-4 in Hoorn

Geachte

Op 1 4 maart ji. ontvingen wij uw verzoek om informatie over de
inmiddels vastgestelde subsidie voor de restauratie van het
rijksmonument Grote Oost 2-4 in Hoorn, Deze subsidie is verleend
in het kader van de Uitvoeringsregeling restauratiesubsidies
rijksmonumenten Noord-Holland 201 5.

U heeft ons verzocht om inzage in de volgende stukken:
1. De ingediende documenten voor het verzoek tot vaststelling

van de subsidie voor de restauratie van de Grote Oost 2-4 in
de gemeente Hoorn

Wij hebben besloten om deze documenten openbaar te maken. We
hebben de persoonsgegevens onleesbaar gemaakt om redenen van
privacy als bedoeld in artikel 1 0, tweede lid, sub e van de Wet
Openbaarheid van Bestuur (hierna: WOB).

We zullen uw verzoek en onze reactie daarop, geanonimiseerd
plaatsen op www.noord-holland.nl/wob,

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

cz/si/su

Doorkiesnummer 023 514

________noord-holland.nl

Verzenddatum

Kenmerk

92 8790/934666

Uw kenmerk
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Mocht u naar aanleiding van ons besluit nog vragen hebben,

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

Telefoon (023) 514 3143

Fax (023) 514 3030

Houtplein 33

Haarlem 12012 DE]

www.noordholland,nl

Provï iue
Noord-+loNa id



2 2 928790/934666

dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon, zoals
genoemd boize brief =

ogachtend

Gedeputeerde tatId Noord-Holland,
namens dezen,

directeur Concernzaken
rlkrr

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Als ii belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de
verzending, uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk
bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van de
secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA
Haarlem. Wij verzoeken u om in uw bezwaarschrift het
telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent.
Ook kunt u voor meer informatie de provinciale website bezoeken:
www. n oordh all and n 1.
Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken
van een minder formele procedure: een gesprek tussen u en een
vertegenwoordiger van het coliêge. Indien uw bezwaar zich hiervoor
leent, wordt contact met u opgenomen, maar u kunt hier ook zelf
om verzoeken. Een gesprek tast uw rechten als bezwaarmaker niet
aan.
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een
bezwaarschrift ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een
bezwaarschrift kunt u - bij een spoedeisend belang - een voorlopige
voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de bevoegde
rechtbank.


