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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.
Aanvragen kunnen worden ingediend 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
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1. Subsidieregeling stimuleringsfonds duurzaamheid
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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.
Op maandag 11 mei 2020 is in de commissie Fysiek Domein besloten dat het stuk als
bespreekpunt naar de raad kan, met de aanpassing dat de regeling ook voor een enkel
huishouden/particulieren beschikbaar wordt gesteld. De regeling is hierop aangepast.

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.
De aanpassing dat ook een enkel huishouden/particulieren in aanmerking moeten kunnen
komen leidt mogelijk tot meer kleine aanvragen die moeten worden afgehandeld, wat kan
betekenen dat hier de ambtelijke capaciteit toereikend voor moet worden gemaakt.

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.
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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, risico’s en indicatoren
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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.
19 mei 2020
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
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Burgemeester
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Gemeentesecretaris
Drs. F.J. Halsema
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Agendanummer

Registratie nummer
Z/19/163673-VB/20/96017

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,
gelet op:
•
•

het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 april 2020;
de bespreking in de commissie Fysiek Domein van 12 mei 2020;

Besluit
De subsidieregeling stimuleringsfonds duurzaamheid vast te stellen met in achtneming van de
volgende aanpassingen:
a. 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.
b. Artikel 7 lid a, c en g aan te passen
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.
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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.
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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.)
c.

onder ‘Artikel 3 Subsidieplafond’ van het eerste aandachtspunt het laatste deel van de dit
punt, te weten:
'...aangevuld met het eventueel mee te nemen bedrag van het voorgaande jaar'.
te laten vervallen.

3 juni 2020
Griffier

Voorzitter

B. Espeldoorn-Bloemendal

drs. A.J.H.T.H. Reinders
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Origineel besluit is ondertekend

