
Vraag 1. Hoeveel subsidie en voor welke perioden heeft deze stichting ontvangen boven de 
27.000 euro die in het subsidieregister staat? 
 
Antwoord: In 2019 is een bijdrage  verleend van € 54.000,- voor de periode van 01-01-2019 
t/m 31-12-2019. 
 
Vraag 2. Welke prestatieafspraken zijn over deze en over een volgende, reeds toegekende 
subsidie gemaakt? 
 
Antwoord: Bij de aanvraag is door de stichting Duurzame Vecht aangegeven welke prestaties 
zij gaan leveren in ruil voor de bijdrage  die wordt gevraagd. In de beschikking tot het 
verstrekken van de bijdrage wordt verwezen naar de prestaties die in de aanvraag worden 
genoemd. Via een rapportage achteraf wordt gecontroleerd of de prestaties zijn geleverd. 
 
Vraag 3. Is/zijn er een rapportage(s) over de toegewende gelden en de effecten daarvan 
opgemaakt? 
 
Antwoord: Bij het vaststellingsverzoek na afloop van de activiteiten moet een inhoudelijke 
en financiële rapportage worden overlegd.  
 
Vraag 4. Voldoen de toegekende subsidies aan de subsidieregeling? 
 
Antwoord:  

Indien wordt bedoeld het subsidiebeleid van Stichtse Vecht dat staat beschreven in het 
subsidieprogramma 2016-2019 dan luidt het antwoord dat deze bijdrage niet voldoet aan de 
subsidieregeling. Het betreft hier echter nieuwe activiteiten die op het moment van 
vaststellen van het subsidieprogramma nog niet werden uitgevoerd. In dergelijke incidentele 
gevallen kan voor ten hoogste vier jaren een bijdrage worden verleend op grond van art 4:23 
lid3 sub d van de Algemene wet bestuursrecht. Deze bijdrage  is  verleend direct op grond 
van de Awb. 

Vraag 5. Voor welk bedrag en voor welke periode wordt een nieuwe subsidie aangevraagd 
zoals inspreker te kennen gaf. Worden of zijn er nog andere subsidies aan derden toegekend 
op het gebied van bevordering duurzaamheid en zo ja, aan wie en voor welke doelen en 
bedragen? 
 
Antwoord: Er ligt een aanvraag voor € 108.000,- voor de periode 01-01-2020 t/m 31-12-2020 
die nu in behandeling is genomen. De aanvraag ligt in het verlengde van  de wettelijke 
verplichting om een gemeentelijke warmtevisie op te stellen.  
Er zijn andere gemeentelijke bijdragen op gebied van bevordering duurzaamheid verleend te 
weten: 
 
ECUB:   Energiescans voor bedrijven over een periode van 3 jaar 50.000 euro. 
SV de Vecht:  Verduurzamingsbijdrage 2017 van € 10.000,-/eenmalige financiële bijdrage 
  voor het initiatief van SV de Vecht om hun accommodaties te verduurzamen. 
 
Vv OSM’75:  Verduurzamingsbijdrage 2017 van € 10.000,- eenmalige financiële bijdrage 



  voor het initiatief van Vv OSM’75 om hun accommodaties te verduurzamen  
 


