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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
De subsidieregeling stimuleringsfonds duurzaamheid vast te stellen.

Samenvatting
De subsidieregeling is een uitwerking van vastgesteld beleid om initiatieven vanuit de samenleving te
ondersteunen. Het betreft projecten die erop gericht zijn maatregelen uit te voeren die aantoonbaar
bijdragen aan de vermindering van de CO2 uitstoot door reductie van energieverbruik of de
opwekking van duurzame energie. Hiermee wordt bijgedragen aan de gemeentelijke klimaatambities.
Samenwerkingsverbanden van inwoners, organisaties en bedrijven kunnen een aanvraag indienen
tot maximaal 25.000 euro onderbouwd met een projectplan. Via het collegewerkprogramma is
jaarlijks tot en met 2022 100.000 euro beschikbaar gesteld voor het stimuleringsfonds. De aanvraag
moet in verhouding staan tot het te behalen resultaat.

Bijlagen

duurzaamheid.docx/JMd1

Pagina 1 van 3

rvs Subsidieregeling stimuleringsfonds

Subsidieregeling stimuleringsfonds duurzaamheid

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 140346 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl

Doel en beoogd maatschappelijk effect

Vaak komen goede projecten niet van de grond, omdat er geen budget is om de aanloopkosten te
betalen om de stap naar uitvoering te kunnen zetten. De subsidieregeling geeft particulieren de kans
al dan niet samen met marktpartijen hun eigen ideeën tot uitvoering te brengen. Het ondersteunt
lokale initiatieven die anders niet tot uitvoering zouden komen.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving
•

•

Het past binnen de gemeentelijke klimaatambities en past ook binnen de regionale en
landelijke opgaven voor het reduceren van de CO2 uitstoot.
De regeling draagt bij aan burgerparticipatie en geeft ook kleinere projecten een kans een
bijdrage te leveren aan het terugdringen van CO2 uitstoot.

Argumenten
•
•
•

De regeling draagt bij aan de ontwikkeling van initiatieven vanuit de samenleving en
stimuleert lokale bijdragen aan het klimaatbeleid.
Het betreft initiatieven van onderaf en bevordert de participatie en betrokkenheid van
bewoners bij het klimaatbeleid.
Het betreft hier uitvoering van het collegewerkprogramma, waarin de middelen voor het
stimuleringsfonds beschikbaar zijn gesteld.

Kanttekeningen
•

•

Door omstandigheden kan het gebeuren dat projecten niet tot uitvoering komen. De
aanvrager dient de gemeente hiervan tijdig op de hoogte te stellen zodra dit bekend is.
Grote projecten, boven de 25.000 euro, komen niet in aanmerking voor subsidie, om
meerdere initiatieven een kans te geven

Communicatie
•

Na vaststelling door de gemeeteraad zal de subsidieregeling bekend worden gemaakt in het
gemeenteblad van Stichtse Vecht, i.g.v. artikel 139 Gemeentewet. Ook wordt via de regeling
via lokale communicatiekanalen onder de aandacht van potentiële aanvragers gebracht.
Aanvragen kunnen worden ingediend via de gemeentelijke website.

Financiën, risico’s en indicatoren
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Een risico is dat het kan gebeuren dat door omstandigheden projecten niet tot uitvoering komen. We
vragen daarom de initiatiefnemer een projectplan en begroting in te dienen en een (beperkte)
behoeftepeiling uit te voeren, zodat op voorhand wordt aangetoond dat er sprake is van een haalbaar
en realiseerbaar plan.
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Financiën
Uw raad heeft via het vastgestelde collegewerkprogramma jaarlijks 100.000 euro beschikbaar
gesteld voor het Stimulatiefonds Duurzaamheid. Uit deze voorziening worden incidentele subsidies
verleend om inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties financieel tegemoet in hun
plannen om te verduurzamen. Niet-benutte bedragen in het specifieke kalenderjaar kunnen op basis
van het collegewerkprogramma worden overgeheveld naar het volgende begrotingsjaar.
14 april 2020
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
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