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Onderwerp Verlening subsidie Voor het Wijkcentrum d'Oude Stadt - 2017  

 
 
Geacht bestuur, 
 
Wij hebben op 28 september 2016 uw subsidieaanvraag voor het Wijkcentrum d' Oude Stadt 
ontvangen. Op 19 oktober 2016 werd uw aanvraag als volledig beoordeeld en in behandeling 
genomen. 
 
Besluit  
U heeft € 81.580,00 aangevraagd. Wij hebben besloten u een eenmalige subsidie te verlenen van 
maximaal € 34.525,00.  
De verleende subsidie is lager dan het door u aangevraagde bedrag. In onze brief van 7 november 
2013 staat omschreven dat u voor het uitvoeren van bewonersparticipatie vanaf 1 september 2014 
een subsidieaanvraag bij het stadsdeel kan indienen van maximaal € 35.000,00 op jaarbasis. Dit 
bedrag is toereikend om de locatie aan de Nieuwe Doelenstraat 55 open te houden voor bewoners.  
 
Echter is het huurcontract door de nieuwe eigenaar van het pand per 1 april 2017 opgezegd. In 
overleg zal gezocht worden naar nieuwe huisvesting. U geeft aan dat er in Centrum onvoldoende 
beschikbare ruimte is voor bewonersgroepen groepen en buurtinitiatieven. We nodigen u en andere 
maatschappelijke organisaties en bewonersgroepen uit om dit knelpunt verder te bespreken om te 
komen tot een gezamenlijke oplossing. 

 
Het subsidiebedrag ad € 12.000,00 dat is aangevraagd voor Het Groot Amsterdams 
Geluksonderzoek is afgewezen. Argumenten hiervoor zijn: 1. Het OIS heeft al veel onderzoek 
gedaan op dit gebied. 2. Het is onvoldoende duidelijk welke nieuwe informatie het onderzoek 
oplevert. 3. De onderzoeksvraag is onvoldoende onderbouwd, waardoor het niet duidelijk is wat het 
exacte doel is van het onderzoek. Echter is het bestuur bereid om met u in gesprek te gaan om een 
eventueel nieuw voorstel te bespreken.  
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Wij verlenen u deze subsidie voor de uitvoering van activiteiten in de periode 1 januari 2017 tot en 
met 31 december 2017.  
 
U ontvangt deze subsidie voor de volgende activiteit(en): 
Activiteiten Aanvraagbedrag Verleend bedrag 
Actie-, informatiepunt & kenniscentrum 
van/voor bewoners om woon-, werk- & 
leefklimaat te verbeteren. 

€ 41.260,00 € 12.525,00  

Het Wijkcentrum faciliteert met 
vergaderruimte voor bewoners- en 
buurtgroepen en buurtinitiatieven. 

€ 40.320,00 € 22.000,00  

Totaal € 81.580,00 € 34.525,00  
 
Voorwaarden bij deze subsidie 
De subsidie is gebaseerd op de activiteiten en exploitatie zoals in uw begroting en uw 
activiteitenplan zijn opgenomen. Als er tijdens het jaar zaken wijzigen waardoor u niet (meer) kunt 
voldoen aan de uitvoering hiervan (conform de door u ingediende begroting en activiteitenplan), dan 
moet u ons deze wijzigingen direct doorgeven. U kunt deze wijzigingen doorgeven via uw Online 
subsidieoverzicht1. 
 
Tussentijdse verantwoording 
U moet voor deze subsidie de voortgang van de activiteiten verantwoorden.  
U wordt verzocht aan onderstaande tussentijdse verantwoording(en) te voldoen, te weten;  
 
�    Schriftelijk uiterlijk voor 1 juli 2017. 

 
U kunt uw tussentijdse verantwoording indienen via uw Online subsidieoverzicht1. 
 
Verantwoording subsidie 
U moet voor deze subsidie een verantwoording (aanvraag tot vaststelling) indienen. Deze 
verantwoording moet uiterlijk op 25 februari 2018 bij ons binnen zijn. U kunt uw verantwoording 
indienen via uw Online subsidieoverzicht1. 
 
Voor deze verantwoording moet u de volgende stukken bij ons aanleveren: 

· Een inhoudelijk verslag. In dit verslag geeft u aan welke activiteiten u hebt uitgevoerd en 
welke resultaten u daarmee hebt geboekt. U geeft daarbij aan of de beoogde 
doelstellingen overeen komen met de behaalde resultaten en welke afwijkingen er 
eventueel zijn. 

· Een financieel verslag. Hierin vermeldt u de inkomsten en uitgaven van de activiteiten 
waarvoor subsidie is verleend. Dit financieel verslag moet dezelfde opbouw hebben als de 
begroting die u bij uw subsidieaanvraag hebt ingediend. U kunt ook een jaarrekening 
indienen, waarin u de besteding van de subsidie inzichtelijk maakt. 

 
Als u binnen één kalenderjaar verschillende subsidies ontvangt van elk minder dan € 125.000,- maar 
die tezamen meer dan € 125.000,- bedragen, dan dient u eveneens een controleverklaring aan te 
leveren. 
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1 De gemeente Amsterdam werkt met een nieuwe aanvraagprocedure voor subsidies. Subsidies worden online aangevraagd en 
afgehandeld. Voor meer informatie zie https://www.amsterdam.nl/subsidies/.  

 

Ontvangt u in dezelfde periode een eenmalige subsidie én een periodieke subsidie dan moet de 
verantwoording over de eenmalige subsidie tegelijk met de periodieke subsidie worden ingediend. 
 
Vaststelling subsidie 
Nadat we uw verantwoording hebben ontvangen en deze als volledig hebben beoordeeld, stellen wij 
de subsidie vast. U ontvangt dan het definitieve besluit over uw subsidieaanvraag en de hoogte van 
het subsidiebedrag. 
 
Bij het vaststellen van de subsidie kijken we naar de werkelijke kosten die zijn gemaakt voor het 
leveren van uw prestaties (producten of activiteiten). U kunt nooit meer subsidie ontvangen dan het 
maximumbedrag dat aan u is verleend. Als uit de verantwoording blijkt dat u het subsidiebedrag niet 
(helemaal) heeft besteed aan de producten of activiteiten zoals beschreven in de 
verleningsbeschikking, wordt de subsidie lager vastgesteld. 
 
Wij kunnen de subsidie ook lager vaststellen als u de in de verleningsbeschikking vermelde 
verplichtingen, zoals het indienen van een verantwoording, niet nakomt. Als het vastgestelde 
subsidiebedrag lager is dan het voorschot dat u heeft ontvangen, moet u de te veel ontvangen 
subsidie terugbetalen. 
 
Financiële afwikkeling 
U ontvangt een voorschot van 100% van het verleende subsidiebedrag van € 34.525,00. Dit 
voorschot ontvangt u begin januari 2017 op rekeningnummer NL03 INGB 0004 8718 88 ten name van 
Stichting Wijkcentrum d’ Oude Stadt. 
 
Regelgeving  
Op dit besluit is de volgende regelgeving van toepassing: 

·  Algemene wet bestuursrecht; 
·  Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013. 

 
 

 

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met Ellen Leeuwenkuijl bereikbaar via 
e.leeuwenkuijl@amsterdam.nl of bel naar 06 10182612. 
 
 
Bezwaarclausule 
Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum van 
deze brief gemotiveerd bezwaar maken tegen dit besluit. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens 
bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de gronden van 
uw bezwaar en het kenmerk nummer van dit besluit. Wilt u ook uw telefoonnummer vermelden en een kopie van dit besluit 
mee zenden. Het algemeen bestuur stelt het op prijs als u een kopie van uw bezwaarschrift faxt naar nummer 020 256 4433. 
U stuurt uw bezwaarschrift naar: Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Centrum, Directie 
Bedrijfsvoering, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 202,1000 AE Amsterdam. 
 
Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit. In spoedgevallen kan een voorlopige 
voorziening worden aangevraagd - maar alleen als u daarnaast ook al een bezwaarprocedure heeft lopen - bij de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Een 
verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Aan het indienen van een verzoek om 
voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden. 

 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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54ae43ce-abbc-4430-a7da-68c35a92ea66 Datum besluit: 19-12-2016 
 

Dit besluit is digitaal ondertekend. 
 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Centrum,  
namens hen, 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nine Severijn, afdelingsmanager stadsdeel Centrum. 
 

 
 

 




