Subsidieregeling Bossche duurzaamheidsactiviteiten 2021
Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie?

Het doel van deze subsidie is het stimuleren van de Bossche burger tot een duurzaam milieugedrag.
De activiteiten moeten passen binnen het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid.

Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?

Deze subsidie is alleen beschikbaar voor de volgende organisaties:
Stichting MiNC, Imkerij stad en streek, IVN/VNW ’s-Hertogenbosch en Stichting Eendenkooi
Maaspoort.

Artikel 3 Woordenlijst subsidieregeling

In dit artikel leggen wij een aantal woorden uit:
1. Duurzaam gedrag: Gedrag dat voorziet in de behoefte van de huidige generatie. Zonder afbreuk
te doen aan de mogelijkheden van de toekomstige generaties.
2. Duurzaamheidsbeleid: Het beleid dat vastgelegd is binnen het programma Fysiek, onderdeel
milieurespecterende ontwikkelingen. Hierin staan alle taken op het gebied van milieu en de
concrete acties. Het college wil op vier gebieden een forse stap maken naar een duurzame stad:
klimaatneutraal, gebruik stedelijke ruimte, water en voorkomen van hinder.
3. Subsidieplafond: Een subsidieplafond is een bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal
beschikbaar is voor een bepaalde subsidieregeling. De gemeenteraad stelt de subsidieplafonds
per subsidieregeling jaarlijks vast bij de vaststelling van de begroting.
4. Op volgorde van binnenkomst-methode: Voor het bepalen van het bereiken van het
subsidieplafond behandelen wij de subsidieaanvragen ‘op volgorde van binnenkomst’. Wij nemen
alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling. Wanneer u de gelegenheid heeft gehad uw
subsidieaanvraag aan te vullen, geldt als datum van binnenkomst de datum van ontvangst van de
volledige aanvraag. Als uw aanvraag is ontvangen nadat het subsidieplafond op is, verstrekken wij
geen subsidie meer. Uitgangspunt is dat de beschikbare subsidie zodanig verdeeld wordt dat alle
genoemde organisaties hun activiteiten kunnen blijven organiseren.

Artikel 4 Waarvoor kunt u een subsidie aanvragen?

De activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt moeten de Bossche burger stimuleren tot een
duurzaam milieugedrag. De activiteiten moeten aan een aantal eisen voldoen om een bijdrage te
kunnen krijgen. Om die reden willen wij als onderbouwing van uw inhoudelijke aanvraag en de
bijgevoegde begroting kunnen beoordelen of de activiteit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

een bepaald milieuresultaat oplevert
bijdraagt aan milieubewustwording
milieuvriendelijk handelen bevordert
bijdraagt aan een schoon en leefbaar 's-Hertogenbosch
betrekking heeft op communicatie-activiteiten rondom het project
financieel haalbaar is
binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch plaats vindt.

Artikel 5 Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

U kunt maximaal € 5.000,- per keer aanvragen.

Artikel 6 Hoe verloopt de subsidieprocedure?

1. Uw aanvraag voor deze subsidie moeten wij uiterlijk 12 weken voor het begin van de activiteiten
ontvangen hebben.
2. De aanvraag moet ingediend worden met behulp van het digitale aanvraagformulier en daarbij
moet u gebruik maken van E-herkenning niveau 2+
3. Er is jaarlijks een maximaal subsidiebedrag te verdelen. Dit heet het subsidieplafond. Wij verdelen
dit subsidiebedrag onder de toegekende aanvragers aan de hand van de ‘op volgorde van
binnenkomst’-methode.
4. Pas als uw aanvraag compleet is wordt deze in behandeling genomen.
5. U ontvangt daarna binnen 6 weken een antwoord op uw aanvraag.

Artikel 7 Wat doet u met het aanvraagformulier?

1. U vindt het aanvraagformulier voor deze subsidie op www.s-hertogenbosch.nl/subsidies.html
2. Bij inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon onderaan deze
subsidieregeling.

Artikel 8 Tot slot

Hieronder staat een aantal juridische onderdelen van de subsidieregeling:
1. Deze subsidieregeling gaat in op 1 januari 2021.
2. Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2022.
3. Het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch stelt de subsidieregelingen
jaarlijks (veranderd of onveranderd) vast. Daarna publiceert het college de subsidieregelingen en
de maximale subsidiebedragen voor het komende jaar.
4. Deze subsidieregeling heet: Subsidieregeling Bossche duurzaamheids-activiteiten 2021.
5. De Algemene subsidieverordening ’s-Hertogenbosch (ASV) is op deze subsidieregeling van
toepassing.

Contactpersoon

Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Eveline Kramer
Tel.: 073 - 615 9246
E-mail: e.kramer@s-hertogenbosch.nl

