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Uw kenmerk

Geacht bestuur,
U vroeg op 3 maart jl. een eenmalige subsidie aan voor 'fase 2' voor Leefwerf de
Biesbosch voor 2014. Wij ontvingen uw aanvraag op 7 maart jl. en boekten deze in
onder nummer 1173292. In deze brief laten wij u weten welk besluit wij over uw
subsidieaanvraag hebben genomen.
Wat is ons besluit?
subsidie verlenen wij conform uw aanvraag/activiteitenplan voor fase 2a van 7 maart
2014.
Wat moet u voor deze subsidie doen en welk resultaat dient u te behalen?
U voert de projectleiding rondom het project Leefwerf de Biesbosch.
U stelt een notitie op over de cultuurhistorische waarde en economische spin van het
project.
U laat een natuurwaardenonderzoek opstellen.
U laat een projectplan restauratie en realisatie opstellen.
U spant zich in om te komen tot een exploitatieovereenkomst voor de haven.
U spant zich in om te komen tot een ligplaatsbeleid voor de haven.
Als u deze resultaten niet behaalt kunnen wij uw subsidie naar rato lager vaststellen.
Waarom dit besluit?
Wij verlenen deze subsidie, omdat uw activiteiten bijdragen aan onze doelstelling(en)
om levendigheid op de Stadswerven te realiseren en het brengt nieuwe activiteiten in
een haven die op dit moment nauwelijks wordt gebruikt. Daarnaast draagt het bij aan
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het nautisch karakter van de stad, verduurzaamd het varend erfgoed en heeft het de
potentie verbindingen te leggen met onderwijs en de (regionale) arbeidsmarkt.
Het initiatief past binnen de ontwikkelstrategie die uitgaat van meer ruimte voor
initiatief van bewoners, draagt bij aan een hoofddoel van de structuurvisie (aantrekkelijk
Dordrecht) en past binnen het leefmilieu levendig centrum zoals genoemd in de
structuurvisie Dordrecht.
Op basis van Artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Dordrecht (2010) kan voor de
activiteiten op de volgende beleidsterreinen subsidie worden verstrekt:
i. ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting.
De subsidieaanvraag betreft activiteiten die ervoor zorgen dat het initiatief mogelijk
gemaakt wordt binnen ruimtelijke ordeningsregels en de initiatiefnemer geeft aan zelf niet
in staat te zijn deze kosten te dragen.
Waarom dit bedrag?
Wij verlenen een lagere subsidie dan u had aangevraagd, omdat wij op dit moment
alleen de kosten voor fase 2a willen subsidiëren. Fase 2a brengt de haalbaarheid van het
21.430,-.

Wat is de grondslag voor ons besluit?
Deze subsidie verlenen wij op grond van de Algemene Subsidieverordening Dordrecht
2010 (ASV 2010) en is bedoeld om uitvoering te geven aan ons beleid zoals dat is
vastgelegd in de Structuurvisie Dordrecht 2040.
Wat zijn de algemene bepalingen?
Deze subsidie kunnen wij intrekken of in uw nadeel wijzigen (artikel 4:49 lid 1
Awb).
Uit deze beschikking voortvloeiende fiscale heffinge$kbmen voor rekening van u
als subsidieontvanger.
Deze subsidie verstrekken wij onder de voorwaarde dat derden geen subsidie of
sponsorgelden verstrekken voor de in deze beschikking genoemde activiteiten,
als deze volledig door ons worden gesubsidieerd.
Is er een meldingsplicht?
U bent verplicht ons onmiddellijk te laten weten als u de activiteiten waarvoor wij de
subsidie verstrekken niet of niet geheel kunt uitvoeren of als u niet of niet geheel aan de
verplichtingen kunt voldoen (artikel 14 ASV 2010).
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Krijgt u een voorschot?
Wij verlenen op de subsidie een voorschot van 100%,
voorschot storten wij zo spoedig mogelijk op uw rekeningnummer NL10 RABO 0172 415
144.
Moet u uw subsidie verantwoorden?

dient hiervoor uiterlijk binnen 13 weken na afloop van de activiteiten

een
aanvraag tot subsidievaststelling bij ons in met daarbij:
1. Een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten, waarvoor de
subsidie is verleend, zijn verricht en in hoeverre de doelstellingen zijn behaald.
2. Een overzicht van de activiteiten en de hieraan gekoppelde baten en lasten (een
financieel verslag of jaarrekening).
Als u geen aanvraag tot subsidievaststelling indient of u doet dit later dan de hiervoor
genoemde termijn, dan stellen wij uw subsidie ambtshalve vast. Dit houdt in dat wij uw
subsidie vaststellen met de informatie die wij op dat moment hebben. Dit kan betekenen
dat u de subsidie (gedeeltelijk) terug moet betalen.
Welke overige aspecten zijn van belang?
Integr it eit
Integriteit c.q. integer handelen achten wij van groot belang. Wij verwachten van u dat u
ons standpunt onderschrijft. Dit kan onderwerp van gesprek zijn bij de subsidievaststelling.
Bent u het niet eens met ons besluit?
Dan kunt u binnen 6 weken na de datum van verzending van deze brief een
bezwaarschrift indienen (artikel 7:1, eerste lid Algemene wet bestuursrecht).
U richt uw bezwaar aan het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht,
Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. In uw bezwaarschrift dient u te vermelden:
uw naam en adres;
tegen welk besluit u bezwaar maakt;
de reden waarom u het niet eens bent met dit besluit.
Bij correspondentie over dit onderwerp vragen wij u het in de aanhef genoemde
zaaknummer te vermelden. Meer informatie over subsidies vindt u op

het ffillege van Burgemeester en Wethouders,
na &s deze,
V F4u en zl i

t

irecteur Stadsontwikkeling Gemeente Dordrecht
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