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Wat is de voorgeschiedenis en de concrete aanleiding van de informatie?
De stichting Daarom Duurzaam Diemen doet een aanvraag voor een incidentele subsidie bedoeld
voor een betaalde kracht als coördinator ter ondersteuning van het bestuur. Deze incidentele subsidie
is aanvullend op de structurele subsidie die de stichting al jaarlijks ontvangt. De structurele subsidie is
bedoeld voor het organiseren van evenementen en activiteiten en het toekennen van microsubsidies.
De stichting Daarom Duurzaam Diemen is voortgekomen uit het Duurzaamheidscafé in 2017 en het
Werkatelier in 2018. In de Duurzaamheidsagenda 2020 – 2025 wordt onder andere ingezet op het
versterken van de samenwerking met Daarom Duurzaam Diemen om hen uit te laten groeien tot hét
platform voor duurzaamheid binnen de gemeente Diemen.
Het bestuur en de kartrekkers van de werkgroepen voeren de activiteiten van de stichting uit en dat
zijn allemaal vrijwilligers. Het afgelopen jaar heeft een trainee van de gemeente Diemen
werkzaamheden uitgevoerd en er is door een van de kartrekkers gebruik gemaakt van stagiaires voor
specifieke werkzaamheden. Met het wegvallen van een van de initiële bestuursleden die zorgdroeg
voor alle communicatietaken, is er behoefte ontstaan aan versterking die moeilijk blijkt op te vullen. De
stichting heeft geen andere inkomstenbronnen of subsidiekanalen.
Het doel is om verbindingen tussen burgers, organisaties en initiatieven tot stand te brengen en dat te
concretiseren in het jaarlijks organiseren van een aantal bijeenkomsten of activiteiten over
verschillende aspecten van duurzaamheid. Verdere doelen zijn het vergroten van het draagvlak voor
duurzaamheid en het vergroten van het bereik van het platform Daarom Duurzaam Diemen. De
subsidie bestrijkt een periode van heden tot einde 2022.

Ligt aan de informatie een collegebesluit ten grondslag?
Ja, datum: volgt nog 2021

Samenvatting
Het college heeft besloten:
1. Kennis te nemen van de aanvraag met begroting en vacaturetekst
2. De aangevraagde incidentele subsidie van € 30.000 voor de periode tot einde 2022 toe te kennen
aan de stichting Daarom Duurzaam Diemen
3. In te stemmen met het voorstel dat de kandidaat wordt geselecteerd door de stichting en dat de
stichting hierbij uit kan gaan van de procedure van enkelvoudige onderhandse aanbesteding die
past bij het maximale bedrag van € 30.000
4. In te stemmen met de opgestelde brief aan de stichting namens het college en met de Informatie
van het College
Het besluit van het College betreft het toekennen van het gevraagde incidentele subsidiebedrag voor
de periode tot einde 2022. De stichting kiest zelf een kandidaat voor deze functie.
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Ter inzage in iBabs
Brief met vaststelling subsidie aan Daarom Duurzaam Diemen d.d. datum volgt.
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