
Voorstel aan college B&W van Huizen
HuizenGemeente

Zaaknummer: Z.152941

Adj: S B

XConform■5> I /

Onderwerp; Subsidie NME 2021
Behandelen

1 8 DEC. 2020
Fk: Astrid van der Slik, fin/faRIS; Ja

Commissiebehandeling Raadsbehandeling

Geheime bi lagen aanwezig: Nee

if< Paraaf af

8-12-2020/B&W bijdrage NME 2021 071220Zie voor nota: vervolgvel

D

Advies
Instemmen met de bijgevoegde brief, waarin aan de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek voor 
het jaar 2021 een bijdrage voor natuur- en milieueducatie (NME) wordt verleend.
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Toelichting:

De subsidiebeschikking is als bijlage 2 opgenomen.
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De jaarlijkse subsidieverstrekking aan de stichting bestaat uit twee delen. Ten eerste is er de 
basisbijdrage, een bedrag van € 2.800,-. Dat bedrag wordt voor ook voor 2021 gevraagd. Ten tweede 
is er de bijdrage voor boerderij-educatie, een bedrag van € 1.100,-. Daarvoor vraagt de stichting om 
de voor 2020 verleende subsidie door te schuiven naar 2021. Vanwege de coronacrisis hebben de 
activiteiten op dat gebied namelijk geen doorgang kunnen vinden. Die vraag kan op zich positief 
worden beantwoord, omdat het een vast onderdeel betreft van de gesubsidieerde activiteiten.

Om te zorgen voor een correcte verlening en verantwoording van subsidies over 2020 en 2021, 
stellen wij het volgende voor:
• Het te verlenen subsidiebedrag voor 2021 wordt € 3.900,-, bestaande uit een basisbijdrage van 

€ 2.800,- en een bijdrage voor boerderij-educatie van € 1.100,-. Echter, bij de uitbetaling van het 
voorschot voor 2021 wordt hierop een bedrag van € 1.100 in mindering gebracht. Dit bedrag heeft 
betrekking op het niet uitvoeren van activiteiten voor boerderij-educatie in 2020. Hiermee 
anticipeert u dus op de vaststelling van subsidie over 2020. Er wordt netto dus € 2.800,- als 
voorschot uitgekeerd, een bedrag dat precies overeenkomt met de aanvraag.

• Bij uw besluit tot vaststelling van subsidie over 2020 (dat naar verwachting in februari a.s. 
genomen kan worden nadat hiervoor de aanvraag wordt ingediend) kunt u vervolgens besluiten 
om de subsidie voor 2020 op een bedrag van € 2.800,- (i.p.v. het verleende bedrag van € 3.900,-) 
vast te stellen, maar tegelijkertijd besluiten om het niet uitgevoerde deel voor boerderij-educatie 
niet terug te vorderen. Dat is immers dan al gebeurd.

Financiën
In de begroting is rekening gehouden met de gevraagde subsidie.

Communicatie
Over dit besluit is geen actieve communicatie nodig, anders dan het versturen van de bijgevoegde 
subsidiebrief.

Aanleiding
De Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek verzoekt uw college per brief (bijlage 1) 
een bijdrage te verlenen voor in 2021 uit te voeren activiteiten op het gebied van natuur- en 
milieueducatie (NME).

Kaders
Op de aanvraag is de Algemene subsidieverordening Huizen van toepassing. Voor de inhoudelijke 
beoordeling van de aanvraag gelden de kaders uit het Milieuprogramma 2021-2025 van de gemeente.

Uitvoering en evaluatie
Aan de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek is de verplichting opgelegd om na 
afloop van de activiteiten een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in te dienen. Bij die aanvraag 
hoort een financieel- en een activiteitenverslag. Op basis daarvan stelt u de subsidie definitief vast.

Argumentatie
De Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek levert samen met de NME-organisaties 
en het onderwijs een belangrijke bijdrage aan de milieucommunicatie en -educatie in de regio. De 
stichting ondersteunt onder meer de kinderboerderij/NME-centrum De Warande bij het NME- 
scholenprogramma. Deze activiteiten sluiten aan bij de doelstellingen van het Milieuprogramma 2021- 
2025.
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1. Brief stichting aan gemeente d.d. 23 november 2020
2. Conceptbrief gemeente aan stichting


