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Onderwerp:  Beschikking op uw subsidieaanvraag 

Kenmerk: 18 0459 422  

Datum: 9 februari 2018 

 

 

Geachte, 

 

Op 31 december 2017 heeft u een subsidieaanvraag ingediend voor uw activiteit ‘Mama & Papa Café 

Soesterkwartier’. Wij willen u hartelijk bedanken voor uw ingediende aanvraag en daarmee uw 

betrokkenheid bij de stad Amersfoort. Uw aanvraag is zorgvuldig gelezen en beoordeeld door 

Indebuurt033 en het Buurtbestuur van uw wijk. 

 

Beschikking 

Van harte gefeliciteerd! We verlenen u een eenmalige subsidie van € 11.137,-.  

 

Verplichtingen 

Met deze subsidie bent u in staat uw activiteit te realiseren zoals u heeft beschreven in uw 

subsidieaanvraag. De subsidie mag u uiteraard alleen hiervoor gebruiken. 

 

Wij verwachten dat u de Informatie & Advieswinkel van Indebuurt033 en het wijkteam van de 

gemeente Amersfoort informeert over uw activiteit. 

 

Graag lezen wij in een eventuele vervolgaanvraag terug hoe uw activiteit in de toekomst zonder of met 

minder subsidie kan doorgaan. 

 

Voor de afhandeling van de verantwoording ontvangen wij voor 1 april 2019 via 

projecten@indebuurt033.nl.  

- een inhoudelijk verslag waarin u aangeeft: 

o hoe u aan de doelen zoals beschreven in uw aanvraag bijgedragen heeft; 

o hoe u de resultaten zoals beschreven in uw aanvraag behaald heeft; 

o hoe uw activiteit in de toekomst zonder of met minder subsidie kan doorgaan; 

o hoeveel unieke deelnemers hebben deelgenomen; 

o hoeveel vrijwilligers er bij uw activiteit betrokken zijn; 

o eventuele andere resultaten die uit uw activiteit zijn voortgekomen. 
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- de financiële verantwoording kunt u opnemen in uw jaarrekening of apart verantwoorden: 

a. verantwoording via jaarrekening: de jaarrekening van uw organisatie dient te zijn voorzien van 

een controleverklaring van uw accountant; 

b. verantwoording apart of jaarrekening zonder controleverklaring: de financiële verantwoording 

bestaat uit een specificatie van de inkomsten en de uitgaven. 

Let wel: Uw verantwoording kan onderdeel uitmaken van een steekproef. Dat wil zeggen dat 

wij alle onderliggende stukken zullen opvragen om de uitgaven en inkomsten volledig te 

controleren. Indien u onderdeel uitmaakt van deze controle, ontvangt u hierover tijdig bericht. 

Als wij akkoord zijn met uw verantwoording, stellen we de subsidie vast. Indien meer gegevens 

nodig zijn, nemen wij contact met u op.  

U heeft de subsidie als rechtspersoon aangevraagd. U bent hierom verplicht uw administratie 7 jaar te 

bewaren.  

 

Daarnaast verwachten wij dat u bij de uitvoering van uw activiteit kenbaar maakt, dat dit mogelijk is 

mede dankzij subsidie van Indebuurt033 en de gemeente Amersfoort. 

Vanuit de Subsidieregeling Projecten#InDeBuurt aangeschafte materialen zijn de verantwoordelijkheid 

van de aanvrager met het doel deze te (kunnen blijven) gebruiken voor de wijk.  Het kan mogelijk zijn 

dat materialen ook voor andere projecten worden ingezet.   

 

Juridische grondslag 

Op deze subsidiebeschikking zijn de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening 

2015, Beleidsregel financiële spelregels subsidiëring 2015 en de Subsidieregeling Projecten#InDeBuurt 

van toepassing. Deze kunt u raadplegen via https://www.amersfoort.nl/product/subsidie-projecten-

indebuurt.htm. 

 

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met buurtnetwerker Henry de Gooijer, 

henry.degooijer@indebuurt033.nl . Wij wensen u veel succes met uw activiteiten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Burgemeester en wethouders van Amersfoort, 

namens dezen, 

 
Inge Wellecomme 

Manager Indebuurt033 
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Bezwaar 

Als u het met dit besluit niet eens bent, kunt u binnen zes weken na verzending ervan een 

bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 4000, 3800 EA 

Amersfoort. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn 

ondertekend en zijn gedateerd en ten minste uw naam en adres vermelden, een omschrijving van dit 

besluit en de gronden van het bezwaar. Wilt u ook uw telefoonnummer vermelden waarop u overdag 

bereikbaar bent? 

 

U kunt het bezwaarschrift ook indienen via internet. Hoe u dat moet doen ziet u op 

www.amersfoort.nl, bij de rubriek ‘loketten’. Voor het maken van digitaal bezwaar heeft u DigiD nodig. 

 

http://www.amersfoort.nl/

