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Toelichting 

Beknopte toelichting 

Uw lokale adviseurs hebben de Regio verzocht bijgevoegde brief conform aan u voor te leggen. De 
beleidsadviseur van Huizen heeft de brief namens de overige lokale adviseurs naar de Regio 

gestuurd. Dit met de mededeling dat bijgevoegde brief reeds lokaal met u is afgestemd. Uw lokale 
adviseurs stemmen onderling af over welke gemeente de brief namens alle andere gemeenten 
daadwerkelijk verstuurt.  
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Onderwerp: Proces subsidieaanvragen Uw brief van :  Nummer :  

CONCEPT 

 Ons kenmerk : ont/sb Toestel nr :  

Huizen       : 16 april 2019 Uw kenmerk :  Bijlagen :  

  

Bij beantwoording van deze brief, graag datum, nummer en onderwerp vermelden. 

 

 

Geachte mevrouw Van den Eijnden,  

 

In de afgelopen periode is de subsidie aan uw organisatie in verschillende overleggen aan de orde 

geweest, op zowel bestuurlijk als op ambtelijk niveau. Daarin heeft u uw wensen met betrekking tot het 

subsidieproces aangegeven. Met deze brief willen wij u informeren over hoe wij subsidies afhandelen en 

wat dat betekent voor uw organisatie. 

 

Subsidieaanvraag conform subsidieverordening 

Iedere gemeente heeft haar eigen subsidieverordening. Daarin staat per subsidiesoort beschreven hoe 

een aanvraag ingediend kan worden en wat daarbij belangrijke data zijn. Wij willen u erop wijzen dat 

subsidieverordeningen per gemeente verschillen. Om die reden is het niet mogelijk om aan uw wens 

voor één regionale subsidieaanvraagloket te voldoen.  

 

Beoordeling subsidies afhankelijk van lokaal beleid 

Naast de lokale subsidieverordening geldt ook lokaal subsidiebeleid waarin o.m. staat beschreven voor 

welke gemeentelijke doelstellingen/activiteiten/doelgroepen subsidie verstrekt kan worden. Iedere 

subsidieaanvraag wordt afzonderlijk door de gemeenten beoordeeld. Daarbij worden diverse lokale 

factoren meegenomen, evenals de hoogte van de gevraagde subsidie. Zo kan het dus voorkomen dat u 

van een gemeente meer of minder subsidie toegekend krijgt dan u gevraagd heeft. 

 

U heeft tijdens de verschillende overleggen aangegeven een subsidie nodig te hebben van € 75.000 per 

jaar voor de gehele regio Gooi en Vecht. De hoogte van de subsidie per gemeente baseert u op het 

inwonersaantal. Ook hier hangt het uiteindelijke subsidiebedrag af van lokale keuzes per gemeente. Het 

is daarom niet mogelijk om aan uw wens van een garantiebedrag te voldoen.  

 

Tot slot 

Wij hopen dat met deze brief duidelijk is geworden hoe het subsidieproces- en beoordeling lokaal 

verloopt.  

Wij verzoeken u vriendelijk om  in iedere gemeente afzonderlijk een subsidieaanvraag in te dienen 

conform de daar geldende subsidieverordening. 
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 Hoogachtend, 

 

 

 

 

G.C. Knoop, wethouder Blaricum 

S. Lankreijer, wethouder Eemnes 

B. Boudewijnse, wethouder Gooise Meren  

K. Walters, wethouder Hilversum 

M.W. Hoelscher, wethouder Huizen 

K. van Hunnik, wethouder Laren 

A. Heijstee-Bolt, wethouder Weesp 

R.M. van Rijn, wethouder Wijdemeren 

 


