
 
Niet eens met het besluit van MCP? 

In het proces bij de totstandkoming van een besluit over een financiële bijdrage vanuit de 

subsidiegeld van de gemeente worden de daarbij behorende spelregels uitgelegd. MCP 

houdt zich aan de afspraken met de gemeente zoals deze zijn vastgelegd in het 

huishoudelijk reglement van MCP. Toch kan het zijn dat je het niet eens bent met het besluit 

dat je van MCP hebt ontvangen. Hieronder geven wij aan wat je dan kunt doen. 

 

Procedure: 

Ben je het niet eens met het besluit dat je van MCP ontvangt over de toegewezen subsidie 

van de gemeente dan kun je dit binnen 2 weken na ontvangst van het besluit schriftelijk 

kenbaar maken bij MCP. 

Dit kan per brief of per mail door het verstrekken van de volgende gegevens: 

• Je naam en adres 

• Datum waarop je de brief/mail schrijft 

• Datum besluit MCP  

• Waarom je het niet eens bent met de het besluit 

 

De brief kan verzonden worden aan:  

 

Stichting Muziek en Cultuur Peize.  

t.a.v. de Secretaris 

p/a Groningerweg 3,  

9321AB Peize 

 

De mail kan verzonden worden aan: info@mcpeize.nl  

 

MCP neemt contact met je op 

Na ontvangst van je brief/mail zal je door een bestuurslid van MCP worden uitgenodigd om 

in gesprek te gaan over je bezwaren. Mocht dit gesprek leiden tot een ander besluit dan 

ontvang je een nieuwe schriftelijk besluit. 

Mocht het gesprek niet leiden tot een andere uitkomst dan zal MCP dit formeel bevestigen. 

Als je dan een bezwaarschrift wilt indienen tegen het besluit over de financiële bijdrage 

vanuit de gemeente subsidie dan kun je dat rechtstreeks aan de gemeente toezenden 

conform hun procedure. De datum die is aangegeven op de bevestigingsbrief dat het besluit 

ongewijzigd blijft, zal leidend zijn voor de formele termijnen van de Awb-procedure die je 

wilt starten bij de gemeente.  
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De behandeling van het bezwaarschrift zal gebeuren door de gemeente Noordenveld. De 

gemeente heeft hiervoor een bezwarenprocedure. Meer informatie vind je hier:  

https://noordenveld.nl/bezwaar-maken Voor de daar aangegeven termijnen dien je de 

datum van de bevestigingsbrief van MCP te hanteren. 

 

Ten slotte 

De hierboven beschreven procedure geldt alleen voor dat deel van het besluit dat betrekking 

heeft op de financiële bijdrage vanuit de gemeente financiën. Andere financiële bronnen 

kunnen een eigen regeling of geen regeling (bv donateurs) hebben.  
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