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Onderwerp Verlening subsidie Energiecoöperatie KetelhuisWG - Communicatie Activiteiten t.b.v. draagvlak 

voor aardgasvrij WG-terrein - 2019  

 
 
Geacht bestuur, 
 
Op 13 maart 2019 hebben wij uw aanvraag voor een eenmalige subsidie voor Energiecoöperatie 
KetelhuisWG - Communicatie Activiteiten t.b.v. draagvlak voor aardgasvrij WG-terrein ontvangen. In 
deze brief leest u ons besluit.  
 
U krijgt subsidie 
Wij hebben besloten u een eenmalige subsidie te verlenen van maximaal € 9.870,-. 
 
Deze subsidie is voor de uitvoering van Energiecoöperatie KetelhuisWG - Communicatie Activiteiten 
t.b.v. draagvlak voor aardgasvrij WG-terrein in de periode 14 maart 2019 tot en met 14 maart 2020. 
 
U ontvangt deze subsidie voor de volgende te leveren activiteit(en): 
 
Activiteiten Aanvraagbedrag Verleend bedrag 
"Hallentoer": werven leden middels 
informatiestands in de hallen van de 
gebouwen op WG-terrein. 

€ 0,00 € 0,00  

Energie adviezen en warmtescans door 
opgeleide energiecoach voor huurders en 
eigenaren. 

€ 0,00 € 0,00  

Bijeenkomsten voor de buurt in Lab 111/PAL-
gebouw voor buurtbewoners over status 
aardgasvrij planne 

€ 1.200,00 € 1.200,00  
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"Energieontbijt" i.s.m. 02025 voor 
buurtbewoners en ondernemers uit de buurt 

€ 1.750,00 € 1.750,00  

Energiespreekuren met technische adviezen 
voor energieverduurzaming voor 
VVEs/eigenaren. 

€ 2.000,00 € 2.000,00  

Maatwerkadviezen voor een aantal 
modelwoningen/-werkeenheden. 

€ 1.500,00 € 1.500,00  

Training van wooncoach m.b.t. het geven van 
infraroodscans incl. de infraroodcamere 

€ 1.020,00 € 1.020,00  

Communicatiemiddelen € 2.400,00 € 2.400,00  
Totaal € 9.870,00 € 9.870,00  
 
 
Verplichtingen bij deze subsidie 
Wij hebben de subsidie gebaseerd op de activiteiten in uw begroting en/of uw activiteitenplan. 
Wijzigt er tijdens het jaar iets waardoor de uitvoering niet kan verlopen zoals is afgesproken? Dan 
moet u ons deze wijziging direct doorgeven. Dat kan via uw Online subsidieoverzicht.  
 
Na de uitvoering 
Aanvraag tot vaststelling (verantwoording subsidie) 
U moet voor deze subsidie een aanvraag tot vaststelling (verantwoording) indienen. Deze moet 
uiterlijk op 9 mei 2020 bij ons binnen zijn. U kunt uw aanvraag tot vaststelling indienen via uw Online 
subsidieoverzicht. 
 
De aanvraag tot vaststelling (verantwoording) moet bestaan uit: 
 
· Een inhoudelijk verslag. In dit verslag rapporteert u over de mate van realisatie van de 

gesubsidieerde activiteiten en de effecten die daarmee zijn behaald. Dit laat zien of de 
afgesproken doelstellingen zijn bereikt en welke afwijkingen er eventueel zijn. 

· Een financieel verslag. Hierin vermeldt u de inkomsten en uitgaven van de activiteiten 
waarvoor subsidie is verleend en bijbehorende subsidienummers. Dit financieel verslag moet 
dezelfde opbouw hebben als de begroting die u bij uw subsidieaanvraag hebt ingediend. 

· Of een jaarrekening; 
1. Hieruit is de financiële staat van de organisatie af te lezen; 
2. Hieruit zijn inkomsten en uitgaven af te lezen; 
3. Binnengekomen subsidies en reserveringen daarvan voor volgende jaren moeten met 

subsidienummer onderscheiden en herkenbaar zijn in de toelichting over de baten kant; 
4. Een financieel verslag als bijlage behorend bij de jaarrekening. Hierin vermeldt u de 

inkomsten en uitgaven van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend en bijbehorende 
subsidienummers. 

 
Ontvangt u binnen één kalenderjaar verschillende subsidies van elk minder dan €125.000,-, maar zijn 
ze samen meer dan €125.000,-? Dan moet u ook een controleverklaring aanleveren. 
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Ontvangt u in dezelfde periode een eenmalige subsidie én een periodieke subsidie? Dan moet u de 
verantwoording voor de eenmalige subsidie tegelijk met de periodieke subsidie indienen. 
 
Hoe stellen wij de subsidie vast? 
Nadat we uw aanvraag tot vaststelling (verantwoording) hebben ontvangen stellen wij de subsidie 
vast. U ontvangt dan het besluit met de hoogte van het subsidiebedrag. 
 
Bij het vaststellen van de subsidie kijken we naar de werkelijke kosten die u hebt gemaakt voor de 
gerealiseerde activiteiten. U kunt nooit meer subsidie ontvangen dan het bedrag dat aan u is 
verleend. Blijkt uit uw verantwoording dat u het subsidiebedrag niet (helemaal) hebt besteed aan de 
realisatie van de gesubsidieerde activiteiten die in de verleningsbeschikking staan? Dan stellen we de  
subsidie lager vast. Als het vastgestelde subsidiebedrag lager is dan het voorschot dat u heeft 
ontvangen, moet u de te veel ontvangen subsidie terugbetalen. 
 
Betaling subsidie 
U ontvangt een voorschot van 100% van het verleende subsidiebedrag van € 9.870,-. Dit voorschot 
ontvangt u in de volgende termijn(en): 
 
� april 2019 een bedrag van € 9.870,- 

 
op rekeningnummer NL32 INGB 0008 4366 01 ten name van B.J.J.A.Scheers. 
 
Regelgeving  
Op dit besluit is de volgende regelgeving van toepassing: 

·  Algemene Wet Bestuursrecht; 
·  Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013.  

 
Vragen? 
Bel dan met Jorien Röling op telefoonnummer 06 2019 1934. Zij is bereikbaar maandag, dinsdag en 
donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Of mail naar j.roling@amsterdam.nl. 
 
 
 
 

Bezwaarclausule 
Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit 
uiterlijk zes weken na de verzending van het besluit naar: 
Gemeente Amsterdam 
T.a.v. Juridisch Bureau 
Postbus 483 
1000 AL  AMSTERDAM 
 
In uw bezwaarschrift moet het volgende staan: 
*uw naam en adres 
*de datum en handtekening 
*een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur een kopie mee of noem het kenmerk); 
*de redenen van uw bezwaar; 
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Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. U wordt namelijk mogelijk gebeld 
over uw bezwaarschrift.  
 
Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee.  
 
Let op: u kunt niet per e-mail een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift kan uitsluitend schriftelijk worden 
ingediend. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit blijft dus gelden. Is dit 
voor u nadelig en kunt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten? Dan kunt u om een voorlopige voorziening 
vragen bij: 
De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam, 
sector Bestuursrecht, 
Postbus 75850 
1070 AW Amsterdam. 
 
U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze 
voorwaarden.  

 
 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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7a0ed0a8-009b-41a8-9627-eb61039adb8d Datum besluit: 13-04-2019 
 

Dit besluit is digitaal ondertekend. 
 

Het dagelijks bestuur van stadsdeel West,  
namens hen, 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martijn Schravendeel, afdelingsmanager stadsdeel West. 
 

 
 

 


