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Geacht bestuur,

Op 20 december 2021 hebben wij uw subsidieaanvraag voor Ondernemersfonds Alkmaar ontvangen. U
vraagt € 2.000.000,00 aan voor het jaar 2022.
Beslissing
Wij hebben besloten een subsidie van € 2.000.000,00 voor 2022 te verlenen op grond van artikel 4:23, derde
lid onder c van de Algemene wet bestuursrecht. Ook is de Algemene Subsidieverordening Alkmaar van
toepassing op deze subsidieverlening. De subsidie is een niet aan de btw onderworpen subsidie omdat er
geen sprake is van een prestatie tegen vergoeding.
U ontvangt subsidie voor de uitvoering van het prestatie-/activiteitenplan zoals opgenomen in uw
activiteitenbeschrijving met bijbehorende begroting, alsmede de organisatiekosten. Deze
activiteitenbeschrijving met begroting maakt onderdeel uit van deze beschikking. Het gaat daarbij in elk
geval om de volgende activiteiten:
• Het bevorderen van de lokale economische structuur en vestigingsklimaat voor Alkmaarse
ondernemers
• Het versterken van de regionale positie om in Alkmaar te ondernemen.
• De gelden voor gemeentebrede en per trekkingsrechtgebieden in te zetten voor het algemeen
belang op het gebied van;
o Natuur,
o Duurzaamheid,
o Veiligheid,
o Evenementen,
o Gastvrijheid,
o Promotie,
o Innovatie,
o Belangenbehartiging,
o Sociaal,
o Sport,
o Kunst & cultuur,
o Openbare ruimte
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Algemene reserve
Op basis van artikel 17 van de Algemene Subsidie Verordening 2019 mag een subsidieontvanger een uit
subsidiemiddelen opgebouwde algemene reserve aanhouden van maximaal 15% van de eigen begroting. Bij
nadere regel kan het college hiervan afwijken. Reservevorming vormt onderdeel van de evaluatie. De
algemene reserve van maximaal 15% is exclusief de reservering voor de bijdrage van de
trekkingsrechtgebieden dat niet is opgeëist.
Berekening hoogte subsidie
De hoogte van de subsidie is conform de door u ingediende aanvraag € 2.000.000,00 hierbij is al rekening
gehouden met 2% perceptiekosten en de oninbare gelden.
Wijze van betalen
De subsidie wordt als voorschot uitbetaald in vier termijnen, te weten: per 15 februari, 15 mei, 15 augustus
en 15 november 2022. Het heeft een tijd geduurd voordat het nieuwe rekeningnummer van uw organisatie
bekend was. Hierdoor kon de eerste termijn niet uitbetaald worden. Om deze reden betalen wij het
subsidiebedrag van 15 februari zo snel mogelijk uit.
Prestatieafspraken
In aanvulling op het bepaalde in de Algemene Subsidie Verordening 2019 verstaan partijen voorts dat
gezien het zeer specifieke en uitsluitende doel van de heffing van de opslag en de aard en gebondenheid
van de daaruit te verstrekken subsidie:
• op de voet van art 6 lid 4 wat betreft de volgens art 6 lid 2 sub b en c vereiste gegevens volstaan kan
worden met een begroting van de stichting op hoofdlijnen, inhoudende de verwachte inkomsten , de
directe eigen kosten en een raming van de resterende aan Ondernemend Alkmaar voor de
gemeentebrede activiteiten (maximaal 30%) en het resterende aan de overige trekkingsgerechtigden
per trekkingsgebied door te betalen subsidiegelden;
• de beslistermijn volgens art 8 lid 1 jaarlijks niet wordt verlengd;
• de subsidieaanvraag alleen kan worden afgewezen op grond van art 9 lid 1 sub b ,c en f; en lid 2;
• in afwijking van art 9 de door de stichting ontvangen en reeds aan trekkingsgerechtigden
uitgekeerde subsidiegelden niet van de stichting kunnen worden teruggevorderd doch uitsluitend van
de trekkingsgerechtigden zelf ,waartoe de stichting voor zover vereist haar vorderingen terzake op
de trekkingsgerechtigden aan de gemeente overdraagt;
• op de voet van art 12 en 15 lid 3 de volgens art 15 lid 2 sub e voorgeschreven controleverklaring van
getrouwheid en rechtmatigheid beperkt is tot de administratie van de stichting zelf en de uitkering
aan en besteding door de vereniging Ondernemend Alkmaar, doch wat betreft de uitkering aan en
besteding door de overige trekkingsgerechtigden volstaan kan worden met een rapport van feitelijke
bevindingen door een onafhankelijk accountant.
Verplichtingen
• Meldingsplicht
Als er belangrijke afwijkingen of wijzigingen ontstaan ten opzichte van de activiteiten waarvoor deze
subsidie wordt verleend, dient u dit tijdig te melden aan uw contactpersoon. Dit kan gevolgen hebben
voor uw subsidieverlening.
• Verantwoording
Uiterlijk 1 juni 2023 dient u een aanvraag tot vaststelling in. Daarbij toont u schriftelijk aan dat de
activiteiten waarvoor subsidie is verleend, hebben plaatsgevonden. U doet dit door een inhoudelijk
verslag aan te leveren waaruit blijkt in hoeverre de activiteiten zijn verricht en waarin de doelmatigheid
en doeltreffendheid van de verleende subsidie wordt verantwoord. In uw verslag beschrijft u op welke
wijze de activiteiten en uitgaven hebben bijgedragen aan de beoogde doelstelling en wat het (financieel)
effect van de uitgevoerde activiteiten is geweest.
Indien van toepassing, toont u aan dat aan de overige verplichtingen is voldaan.
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•

Bestedingen
Maximaal 30% van het budget gaat naar gemeentebrede doelstellingen en worden uitgevoerd door
ondernemersvereniging Ondernemend Alkmaar.
Minimaal 70% van het budget uit het fonds gaat naar ‘trekkingsrechtgebieden’ voor
bedrijvenverenigingen of anderszins georganiseerde groepen ondernemers in een gebied in Alkmaar.
Het inhoudelijk verslag wordt vergeleken met de uitgangspunten die zijn vastgelegd in het plan waarop
de subsidie is gebaseerd (zie bijlage). Afwijkingen worden door u gemotiveerd.
Hiernaast levert u ook de volgende financiële verantwoordingsdocumenten aan:
• een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten
(financieel verslag of jaarrekening).
• een controleverklaring van getrouwheid en rechtmatigheid, opgesteld door een onafhankelijk
accountant conform het geldende controleprotocol. Per 1 oktober 2019 is er een nieuw
controleprotocol vastgesteld. Een link naar dit controleprotocol kunt u vinden op www.alkmaar.nl
(zoekterm ‘verantwoordings- en accountantsprotocol’).

Overige verplichtingen
Wij leggen u de volgende verplichtingen op:
• dat er uitvoering wordt gegeven aan de samenwerkingsovereenkomst die is gesloten tussen u en
gemeente Alkmaar.

Informatie
Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze brief, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon,
genoemd bovenaan deze brief. Uw aanvraag is geregistreerd onder nummer 270540. Wij verzoeken u dit
nummer te gebruiken als u met ons correspondeert.
Algemene informatie kunt u terugvinden op www.alkmaar.nl/direct-regelen/belastingen-en-subsidies.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,
namens deze,

Mevrouw S. Roest – Gijzen
Unitmanager Ruimtelijke ontwikkeling en Economie

Bijlage I: Samenwerkingsovereenkomst
Bijlage II: Voorstel Ondernemersfonds Alkmaar
Bijlage III: Raadsbesluit 28-10-2021 oprichting Ondernemersfonds Alkmaar
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Als u het niet eens bent met dit besluit
Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar het college van
burgemeester en wethouders, postbus 53, 1800 BC Alkmaar.
U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden
(artikel 6:7 Algemene wet bestuursrecht). Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene
wet bestuursrecht zijn ondertekend en tenminste bevatten:
- uw naam en adres;
- de datum waarop u het bezwaarschrift geschreven hebt;
- een omschrijving van het besluit waar uw bezwaar zich tegen richt;
- de gronden waarop uw bezwaar berust.
Het is wenselijk een kopie van het besluit mee te zenden.

