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Geachte,
U heeft subsidie gevraagd voor het ontwikkelen en exploiteren van het pand Vredenburg 40 als
hotspot voor sociaal ondernemen. In deze brief vindt u ons besluit en wat u van ons kunt verwachten.
Daarnaast leest u wat wij van u verwachten.
Wat is ons besluit?
U ontvangt een subsidie van maximaal € 350.000,00. Deze subsidie is bedoeld voor de activiteiten
zoals u die heeft omschreven in uw aanvraag. Deze activiteiten dragen bij aan de doelstelling om met
sociaal ondernemerschap meer maatschappelijke impact te realiseren. Voor een afronding hebben wij
een eindrapportage van u nodig. U leest verderop wat wij van u verwachten.
Waar is de subsidie precies voor bedoeld?
In uw aanvraag heeft u concrete activiteiten benoemd. Een overzicht van hoe de subsidie is opgebouwd
per activiteit vindt u hieronder in het schema.
Activiteit

Wijk

Bedrag

Ontwikkelen en exploiteren

Niet wijkgebonden

€ 350.000,00

hotspot sociaal ondernemen
Met deze subsidie geven wij een bijdrage in de totale kosten, zoals deze in uw bijgestelde begroting
zijn gespecificeerd.
Verandert er tussentijds iets in uw plan of uw organisatie?
Laat het ons weten zodra er iets verandert. Veranderingen in uw planning, begroting of organisatie
kunnen gevolgen hebben voor uw subsidie. Ik raad u aan ook veranderingen door te geven als u
twijfelt of het nodig is.
Voor deze subsidie verwachten wij de volgende van u:
•

SIF brengt in het pand actief maatschappelijke initiatieven, sociale ondernemers en corporates
samen om innovatieve en sociaal ondernemende oplossingen te ontwikkelen door:
•

Minimaal twee keer per jaar een netwerk bijeen te brengen rondom vraagstukken over WMO
en/of dagbesteding.

•

Minimaal twee keer per jaar een netwerk bijeen te brengen rondom vraagstukken over
werkgelegenheid.

•

Inzichtelijk te maken welke nieuwe samenwerkingsvormen er zijn ontstaan door verbindingen
te leggen tussen sociale ondernemers en corporates.

•

Inzichtelijk te maken welke corporates zich jaarlijks aansluiten bij het netwerk en de
transformatie willen maken naar een meer sociale onderneming.
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•

Er wordt ingezet op kennisdeling en kennisuitwisseling rondom sociaal ondernemerschap door:
•

Aantoonbaar een aansprekende en diverse programmering aan te bieden gericht op sociale
ondernemers voor start-ups, scale ups en corporates die zich willen transformeren.

•

Samen te werken met de kennisinstellingen (MBO, HBO en Universiteit) in de stad rondom
sociaal ondernemerschap door onder andere het verzorgen van gastcolleges en verzorgen van
masterclasses aan studenten, en door innovatieve projecten vorm te geven met studenten.

•

Het creëren van minimaal 5 stage- of leerwerkplekken per jaar voor MBO studenten binnen het
SIF pand.

•

Het inrichten van een fysieke plek zal bijdragen Utrecht meer bekendheid te geven als hoofdstad
voor sociaal ondernemen, dat blijkt uit:
•

Aantoonbaar stijgt het aantal media-uitingen per jaar over sociaal ondernemerschap in
Utrecht.

•

Er elk jaar nieuwe sociale ondernemers zich vestigen in Utrecht.

•

Er jaarlijks minimaal twee nieuwe sociale ondernemingen van buiten Utrecht (een)
werkplek(ken) of regelmatig vergaderruimte afnemen binnen het SIF pand.

•

De sociale en circulaire inrichting en exploitatie van het pand dient als voorbeeld:
•

Aan te tonen dat het pand circulair is ingericht met inzet van sociale ondernemers.

•

Aan te tonen dat het pand wordt geëxploiteerd met inzet van sociale ondernemers.

•

De SIF toont aan dat het actief deze voorbeeldfunctie uitdraagt: door bijvoorbeeld aandacht te
geven in de marketing uitingen, door actief haar deuren te openen voor geïnteresseerden.

•

De gemeente Utrecht wil actief samenwerken door:
•

In het pand van de SIF maximaal 5 keer per jaar een bijeenkomst te organiseren rondom
sociaal ondernemen, waarbij alleen de out-of-pocket kosten worden doorbelast.

•

Een werkplek binnen het pand (gratis) ter beschikking te stellen aan de gemeente Utrecht.

U heeft van 1 november 2016 tot 31 oktober 2019 om uw activiteiten uit te voeren. Wij hebben
informatie van u nodig om uw subsidie definitief te bepalen. Houdt u daarvoor het volgende tijdschema
in de gaten:

Tussentijdse verantwoordingen
Wij vragen van u jaarlijkse inhoudelijke verantwoordingen over de uitgevoerde activiteiten en resultaten
die voortkomen uit de inrichting en exploitatie van het SIF pand. Uiterlijk 1 maart 2018 rapporteert u
over de periode 1 november 2016 tot 1 november 2017 en uiterlijk 1 maart 2019 rapporteert u over de
periode 1 november 2017 tot 1 november 2018. Over het laatste jaar kunt u de inhoudelijke
rapportage combineren met uw eindverantwoording.
Tevens vragen wij u de jaarrekeningen die u opstelt per kalenderjaar te verstrekken aan de gemeente
binnen 5 maanden na afloop van het kalenderjaar.

Eindrapportage
Uiterlijk 31 mei 2020 dient u de eindverantwoording in. De eindrapportage bestaat uit de volgende
onderdelen:
·

Een verslag over hoe de activiteiten zijn gegaan en welke resultaten zijn bereikt. Geef een

·

Een overzicht van de ontvangen inkomsten en gemaakte uitgaven van de activiteiten. Geef een

·

Een jaarrekening voorzien van een controleverklaring van een accountant. Uw accountant vindt het

toelichting als u bent afgeweken van uw plan.
toelichting als u bent afgeweken van uw begroting.
controleprotocol op onze website: www.utrecht.nl/subsidie.
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Hoe stuurt u de rapportage?
Wilt u de rapportage per e-mail sturen naar subsidie@utrecht.nl? Vermeld ook uw dossiernummer in
uw e-mail.
Staatssteun
Deze subsidie valt onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Met
betrekking tot deze activiteiten gelden de volgende voorwaarden en prestatieafspraken:
ln verband met het rechtmatig voldoen aan de voorwaarden van staatssteun dient het
onmiskenbaar te zijn dat Social Impact Factory BV gezien kan worden als een innovatiecluster met
Social Impact Factory BV als clusterorganisatie. In artikel 2 onder punt 92 van de nieuwe Algemene
groepsvrijstellingsverordening is aangegeven wat er wordt verstaan onder een innovatiecluster:
“structures or organised groups of independent parties (such as innovative start-ups, small, medium
and large enterprises, as well as research and knowledge dissemination organisations, not-for-profit
organisations and other related economic actors) designed to stimulate innovative activity by
promoting, sharing of facilities and exchange of knowledge and expertise and by contributing,
effectively to knowledge transfer, networking, information dissemination and collaboration among the
undertakings and other organisations in the cluster”.
•

De cofinanciering welke door ons wordt verstrekt mag alleen worden ingezet ten behoeve van
werkzaamheden zoals beschreven in artikel 27 onder lid 5 en lid 8 van de AGVV.

•

In het kader van de AGVV dient te worden vermeld dat van betaling wordt uitgesloten:
individuele steun aan ondernemingen ten aanzien waarvan er een bevel tot terugvordering
uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarbij de steun onrechtmatig en
onverenigbaar met de interne markt is verklaard, met uitzondering van steunregelingen tot
herstel van de schade veroorzaakt door bepaalde natuurrampen.

In het kader van de AGVV geldt een kennisgevingsprocedure (art.11) en archiveringsplicht (art. 12).
Indien wij hier nog aanvullende informatie nodig hebben, dient u deze binnen een periode van twee
weken aan ons te verstrekken.
Hoe krijgt u de subsidie betaald?
De betalingen storten wij op IBAN NL28TRIO0391223038. In het schema hieronder vindt u een
overzicht van de betalingen. Staat er een blokkade op een betaling? Dan betalen wij dat bedrag zodra
wij een rapportage hebben goedgekeurd.
Betaaldatum

Bedrag

Blokkade

November 2016

€ 315.000,00

-

Na vaststelling

€ 35.000,00

Ja

Welke wet- en regelgeving is van toepassing?
Op dit besluit is de Algemene Wet Bestuursrecht (artikelen 4.21 t/m 4.80) en de Algemene
Subsidieverordening 2014 van de Gemeente Utrecht van toepassing. U kunt deze vinden op
www.utrecht.nl/subsidie.
Bent u het niet eens met dit besluit?
U kunt tot 6 weken na de verzenddatum van deze brief bezwaar maken. Liever hebben wij dat u eerst
contact met ons opneemt. Wij beantwoorden graag uw vragen over deze brief. Blijft u het oneens? U
kunt óf digitaal bezwaar maken op www.utrecht.nl/bezwaar óf een brief sturen naar het college van
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burgemeester en wethouders, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. Vermeld altijd de reden van uw
bezwaar en het dossiernummer van uw subsidieaanvraag.
Heeft u nog vragen?
Neemt u gerust contact op met xxxxx. Dit kan via e-mail: xxxxxx of via telefoonnummer:xxxxxx.
Houdt u uw dossiernummer bij de hand? Zo kunnen wij u sneller helpen. Uw dossiernummer is
3891834.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,
B. Stam
Hoofd afdeling WenI
Deze brief is digitaal ondertekend. Daarom ziet u geen geschreven handtekening staan.

