
    
 
 
 
Amendement 
Reg.nr. 17.A1  

 

Agendapunt: 17. Subsidieregeling Stimuleringsfonds Duurzaamheid 

Onderwerp: Subsidieregeling Stimuleringsfonds Duurzaamheid 
 
Vergadering van de gemeenteraad Stichtse Vecht bijeen op 2 juni 2020. 

 

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:  

Als sub beslispunt in het raadsbesluit op te nemen en de nota Subsidieregeling Stimuleringsfonds 
Duurzaamheid als volgt aan te passen:  
 
 
Onder art 2 lid 2 de haakjes toe te voegen:  
Aanvrager: de onderneming, instelling, organisatie, bewoner(scollectief) of een 
samenwerkingsverband daarvan, waarvan in ieder geval de penvoerder en/of het project in de 
gemeente Stichtse Vecht gevestigd is c.q. plaatsvindt. 

 
Artikel 7 lid a, c en g aan te passen (zie groen gearceerde teksten voor toevoegingen) 

Artikel 7 Voorwaarden toekenning 1. Het college kent de subsidie toe onder de volgende 
voorwaarden:  

a. Het project draagt bij aan de gemeentelijke klimaatambities [1] en die van het RES.  

c. Het project wordt ingediend door een onderneming, instelling, organisatie, bewoner(scollectief) of 
een samenwerkingsverband daarvan, waarvan in ieder geval de penvoerder en/of het project in de 
gemeente Stichtse Vecht gevestigd is c.q. plaatsvindt. d. De uitvoering van het project vindt plaats in 
Stichtse Vecht en/of heeft hier impact op.  

g. Er is een redelijke verhouding tussen het aangevraagde subsidiebedrag en het te verwachten 
bereik van het project [2]. De doelmatigheid van de aangevraagde subsidie staat voorop. 
Doelmatigheid wordt uitgedrukt in % bijdrage CO2 reductie en het aantal bereikte deelnemers 
(olievlek.) 

 
Toelichting:  

• De regeling is bedoelt als laag hangend fruit - regeling. Daar moeten dan juist individuele 
inwoners gebruik van mogen maken. 

• De regeling moet aantoonbaar bijdragen aan onze eigen gemeentelijke doelstellingen en 
aansluiten bij het bod van de RES. 
 



    
 

 

• De regeling moet doelmatig en effectiviteit zijn en daarom zal de aanvrager zijn aanvraag 
SMART moeten maken. Een % vermindering in CO2 uitstoot of meer bereik, is controleerbaar 
in tijd en effectiviteit.  
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