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Geachte heer Heinsius,
Op 31 mei 2021 heeft u als bestuurslid namens Stichting Duurzaam Diemen een aanvraag ingediend
voor een incidentele subsidie om daarmee een freelance coördinator te kunnen financieren.
We zien veel vrijwillige inzet van bestuur, kartrekkers en verdere betrokkenen. We zien ook dat
vrijwillige inzet restricties met zich meebrengt. Zo is een van de bestuursleden helaas teruggetreden
en zijn er periodes dat bestuursleden tijdelijk hun inzet moeten beperken. Ondanks deze
beslommeringen rondom capaciteit, en ook ondanks de Corona maatregelen, is er ook het afgelopen
jaar heel wat gerealiseerd. Er heeft een evenement plaatsgevonden, er zijn microsubsidies
toegekend, de website is verbeterd en er lopen initiatieven om samen met De Omval activiteiten te
organiseren. Wij spreken graag wederom onze waardering uit voor hetgeen tot stand komt via
Daarom Duurzaam Diemen.
Verlening incidentele subsidie voor coördinator
Wij hebben besloten de incidentele subsidieaanvraag ten behoeve van uw stichting te honoreren. De
subsidietermijn loopt vanaf heden tot het einde van het kalenderjaar 2022. Het subsidiebedrag
bedraagt € 30.000. Dit bedrag is gebaseerd op het inhuren van een freelancer die als coördinator
taken uitvoert voor Daarom Duurzaam Diemen waarbij wordt uitgegaan van een inzet van circa 400
uur per jaar. Mocht de ureninzet beduidend minder zijn dan dit urenaantal dan wordt het
subsidiebedrag naar verhouding verminderd. Met beduidend wordt in dit geval een marge groter dan
20% bedoeld.
Keuze proces van de kandidaat ligt bij u
Het College geeft u de vrijheid om een geschikte kandidaat te selecteren. Het College ziet deze
subsidie als eenmalig en er worden momenteel geen verdere financiële afspraken of toezeggingen
gedaan. Vanuit deze achtergrond is onderhands enkelvoudige aanbesteding mogelijk. Dit betekent
dat u zelf een kandidaat kiest die een definitieve offerte voor de werkzaamheden kan uitbrengen.
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Wat verwachten wij van u?
In de subsidieaanvraag geeft u aan dat u voornemens bent om met de inzet van de coördinator op
jaarbasis 10 bijeenkomsten of activiteiten uit te voeren op een breed scala van onderwerpen die met
duurzaamheid te maken hebben. Wij waarderen deze concrete intentie. Wij suggereren u hierbij dat
u rekening probeert te houden met een zekere mate van diversiteit qua doelgroep om zo het bereik
te vergroten. Het welslagen van de inzet van de coördinator is voor ons niet (alleen) afhankelijk van
het exact uitvoeren van dit aantal bijeenkomsten en activiteiten. Het gaat er ook om wat realistisch
en haalbaar is, passend bij bijvoorbeeld startdatum, plan van aanpak, hoe u een en ander uitwerkt en
hoe de activiteiten van de coördinator bijdragen aan de geformuleerde doelstellingen.
Er vindt momenteel elk kwartaal een overleg plaats met de Wethouder met de portefeuille
duurzaamheid. Ook is er veelvuldig contact met ambtenaren en wonen een tweetal ambtenaren de
bestuursvergaderingen bij. Wij stellen voor dat tijdens deze overlegmomenten met de Wethouder
ook de inzet van de coördinator, het projectplan en activiteiten onderwerp zullen zijn van deze
kwartaalgesprekken.
Voorwaarden voor de subsidie
 Inzet voor een betaalde coördinator die vanaf nu tot het einde van het kalenderjaar 2022 per jaar
400 uren werkt onder aansturing van het bestuur. Mocht achteraf uit de verantwoording blijken
dat gedurende de hele periode de ureninzet minder dan 80% van het afgesproken aantal van 400
uur per jaar bedraagt, dan vindt er een verrekening plaats.
 Updates zoals genoemd onder ‘wat verwachten wij van u’.
 Op jaarbasis organiseren van een aantal bijeenkomsten of activiteiten over verschillende
aspecten van duurzaamheid
 Voorwaarden voor de structurele subsidie aan daarom Duurzaam Diemen blijven onverminderd
van kracht, waaronder:
o Betaalde facturen en betalingsbonnen hoeven niet bij de jaarlijkse verantwoording
overlegd te worden maar dienen wel tenminste 5 jaar gearchiveerd te worden
o Stichting Daarom Duurzaam Diemen mag een algemene reserve aanhouden van
maximaal 50% van het subsidiebedrag van de structurele subsidie (dit geldt niet voor
deze incidentele subsidie)
Betaling
De subsidie wordt in twee termijnen overgemaakt. Een eerste bedrag dat (globaal gezien) gekoppeld
is aan de inzet gedurende het lopende jaar (€ 10.000) en een tweede bedrag (€ 20.000) dat
gekoppeld is aan 2022. De bedragen worden overgemaakt naar uw rekening NL98 SNSB 0783 2863
92 onder vermelding van ‘incidentele subsidie coördinator 2021-2022'.
Verantwoording
Op grond van artikel 17 van de Algemene subsidieverordening Diemen 2018 leggen we aan
u de verplichting op tot het jaarlijks indienen van een aanvraag tot vaststelling. Deze
aanvraag omvat tenminste:
 Een inhoudelijk verslag waaruit blijkt of het doel is gerealiseerd en de activiteiten zijn
uitgevoerd
 Een overzicht van activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten
(financieel verslag of jaarrekening)
Het is niet noodzakelijk dat hiervoor een apart verslag wordt gemaakt. De verantwoording over de
via deze brief toegekende incidentele subsidie mag deel uitmaken van de verantwoording en
aanvraag tot vaststelling over de structurele subsidie. De verantwoording is dan verwerkt in de
jaarverslagen van 2021 en van 2022.
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Subsidievaststelling
Na ontvangst van uw bovengenoemde verantwoording zullen wij de subsidie definitief
vaststellen. Bij de vaststelling van de subsidie wordt in hoofdzaak gekeken naar de mate
waarin de gesubsidieerde activiteiten daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Daarbij moet uiteraard
ook zijn voldaan aan de overige voorwaarden en verplichtingen zoals genoemd in deze
beschikking en de Algemene Subsidieverordening Diemen 2018.
Terugvordering
Het college behoudt zich op grond van artikel 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht het
recht voor de subsidie al dan niet volledig terug te vorderen als niet wordt voldaan aan de
aan de subsidie verbonden verplichtingen.
Vragen?
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u hierover contact
opnemen met de Frances van Berkel, beleidsmedewerker van de Team Ruimtelijk Beleid. Haar
contactgegevens vindt u in de rechterbovenhoek van deze brief.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Diemen,
de secretaris a.i.,

de burgemeester,

T. Kemper

E. Boog
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