
 

 

  
Bezoekadres 

Weesperplein 8 

1018 XA Amsterdam 

 

Postbus 2758 

1000 CT  Amsterdam 

Telefoon 14 020 

amsterdam.nl 

 Retouradres: Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam 

 Energiecoöperatie KetelhuisWG UA 

t.a.v. Annette Schermer  
Helmersplantsoen 3 
1054RZ Amsterdam 

 

 Ons kenmerk SBA-030467 
 Behandeld door Cor Ligthert, 0626942904, C.Ligthert@amsterdam.nl 
 Datum 13 december 2021 
   
 Onderwerp Ketelhuis WG – Aanvraag tot vaststelling subsidie voor functioneel ontwerp -  

Verzoek om aanvullende stukken 
   
   

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl 

Geacht bestuur, geachte mevrouw Schermer, 
 
Op 1 oktober 2021 hebben wij uw aanvraag tot vaststelling van de subsidie met kenmerk SBA-
030467 ontvangen. Op 6 oktober 2021 heb ik u een emailbericht gestuurd waarin ik het 
vervolgproces voor de subsidievaststelling heb toegelicht. Op 20 oktober 2021 heb ik u schriftelijk 
om aanvullende stukken verzocht.  
 
Naar aanleiding van het voorgenoemde verzoek om aanvullende stukken hebben gedurende periode 
tussen 20 oktober 2021 en 13 december 2021 talloze emailwisselingen, telefoongesprekken, 
overleggen en app-uitwisselingen plaatsgevonden tussen u en andere bestuursleden van de 
Ketelhuis WG en de verschillende ambtenaren die betrokken waren bij de behandeling en 
beoordeling van uw aanvraag. Naar aanleiding van deze communicatie heeft u tenminste op 7 
momenten aanvullende stukken ingediend of eerder ingediende stukken vervangen. Op 13 
december 2021 hebben wij van u de accountsverklaring met betrekking tot de besteding van de 
subsidiemiddelen ontvangen. Dat was het laatste bij de aanvraag tot vaststelling vereiste document. 
Ik bericht u daarom hiermee dat uw aanvraag tot vaststelling van de subsidie met kernmerk SBA-
030467 compleet is en dat deze nu ook formeel in behandeling is genomen.  
 
Het is nadrukkelijk niet de wens om het in de voorgaande paragraaf omschreven proces bij een 
verdere subsidiering nogmaals te doorlopen. De gemeente is gehouden aan een behandeltermijn 
van 6 weken en die termijn kan zij, zonder uitgebreide onderbouwing, verlengen met nogmaals twee 
weken.  Daarbij moet opgemerkt worden dat de behandeltermijn voor de gemeente stopt met lopen 
op het moment dat u een bericht heeft gekregen dat de aanvraag onvolledig is. Ter verduidelijking 
merk ik op dat ambtelijke toezegging dat afhandeling van subsidie in theorie binnen een bepaalde 
termijn uitgevoerd kunnen worden de onderliggende assumptie bevatten dat u een volledige 
aanvraag indient en dat u de subsidiabele activiteiten volledig heeft uitgevoerd. Het is voor u als 
aanvrager om in uw planning rekening te houden met de complicaties die langere 
behandeltermijnen kunnen veroorzaken en het is niet realistisch om te verwachten dat het college 
over een onvolledige aanvraag zal willen besluiten. Als gevolg van het bijzonder lange proces om te 
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komen tot een volledige aanvraag en met het oog op de veelvuldig door u gecommuniceerde 
urgentie is in afwijking met de gebruikelijk procedure reeds begonnen met de inhoudelijke 
beoordeling van uw aanvraag terwijl deze nog niet compleet was. 
 
Op basis van de door u ingezonden stukken zal de ambtelijke organisatie zo spoedig mogelijk de 
inhoudelijke beoordeling afronden en een voordracht voor het college voorbereiden dat een besluit 
over de vaststelling van uw subsidie zal bevatten. Als gevolg van onzekerheden in het politieke 
besluitvormingsproces en het winterreces kan ik u op voorhand geen besluitdatum geven.  
 
De voorgenoemde collegevoordracht zal tevens een besluit over de verlening van uw vervolg 
subsidieaanvraag van 11 december 2021 met kenmerk SBA-035053 bevatten. Over deze 
subsidieaanvraag informeer ik u afzonderlijk.  
 
Regelgeving  
Op dit besluit is de volgende regelgeving van toepassing: 
•  Algemene wet bestuursrecht; 
•  Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013. 
 
Vragen 
Hebt u nog vragen? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met 0626942904 of per e-
mail: c.ligthert@amsterdam.nl.  
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