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Beste , 

U hebt subsidie vanuit het Lokaal Economisch Fonds gevraagd voor het opleiden en in dienst nemen 
van junior softwareontwikkelaars. 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 € 160.000,00. Uw plan draagt bij aan de doelstelling om 

nieuwe structurele banen te creëren in Utrecht. Voor een afronding hebben wij een eindrapportage van 

u nodig. Meer hierover leest u in de alinea over wat wij van u verwachten. 

Voor welk deel ontvangt u geen subsidie? 
U ontvangt minder subsidie dan waar u om heeft gevraagd. De reden hiervoor is dat een gedeelte van 
uw activiteiten, of de kosten daarvoor, niet past binnen ons beleid (artikel 8, lid 1, sub g, ASV 2014). 
De periode om de FTE te realiseren is namelijk maximaal tot december 2020. 

Waar is de subsidie precies voor bedoeld? 
Deze subsidie is bedoeld voor de activiteiten die u hebt omschreven in uw aanvraag: 

Activiteit  Bedrag 

Het realiseren van 40 FTE nieuwe structurele banen € 160.000,00 

Het Lokaal Economisch Fonds is een prestatiesubsidie waarbij wordt afgerekend op daadwerkelijk 
gerealiseerde structurele banen in de gemeente Utrecht. 

. Uiteraard staat het u vrij om zelf mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te vinden en aan te 
nemen. 

Inspanningsverplichting 
In uw aanvraag heeft u aangegeven, dat de arbeidsplekken (FTE’s) geschikt zijn voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt (mensen die drie maanden werkloos/werkzoekend zijn). U hebt een 
inspanningsverplichting om de vacature op deze wijze in te vullen. Het Werkgeversservicepunt (WSP) 
kan u hierbij helpen. Contactpersoon is 

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 niet 
zeker weet of het nodig is. 
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Wat verwachten wij van u? 
U hebt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 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: 

Stuur een tussentijdse rapportage voor 19 januari 2020 
In de tussentijdse rapportage geeft u een toelichting op: 
 De tussentijdse resultaten 
 Een activiteitenverslag over de tussentijdse resultaten 
 Een financiële verantwoording van de tussentijdse resultaten 

Stuur een eindrapportage voor 31 mei 2021 
De eindrapportage bestaat uit de volgende onderdelen: 
 Een verantwoording van het resultaat; aantoonbaar nieuwe banen, al dan niet ingevuld met 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; 
 Een verslag over hoe de activiteiten zijn gegaan. Geef een toelichting als u bent afgeweken van uw 

plan; 
 Een beschrijving van de inspanningen gedaan om de banen in te vullen met mensen met afstand 

tot de arbeidsmarkt; 
 Een financiële verantwoording die voldoet aan het Verantwoordings- en accountantsprotocol van 

de gemeente Utrecht. U vindt dit protocol op onze website: www.utrecht.nl/subsidie. Maak voor 
elke subsidie afzonderlijk de gerealiseerde baten en lasten inzichtelijk en laat de aansluiting met 
uw aanvraag zien. Geef een toelichting als u bent afgeweken van uw begroting. 

Het meetmoment voor een structurele baan ligt minimaal een jaar nadat u de functie hebt gecreëerd 
en iemand hebt aangenomen. Mocht dit door omstandigheden later zijn dan in deze brief genoemde 
datum, dan dient u dit tijdig en met een motivatie aan ons door te geven. Dit kan door een e-mail te 
sturen onder vermelding van uw dossiernummer naar: subsidie@utrecht.nl. 

AGGV 
We verlenen u deze subsidie met toepassing van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie 
van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het 
Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Publicatieblad van de Europese Unie, L 
187 van 26 juni 2014), artikel 31 Opleidingssteun. 

Indien de Europese Commissie bepaalt dat de steun toch als ongeoorloofde staatssteun moet worden 
aangemerkt, zal de steun, inclusief de daarover genoten rente, worden teruggevorderd. 
Graag wijzen wij u er op dat volgens de regels van de AGVV wij u geen subsidie betalen als er 
tegen u een eerder bevel tot terugvordering openstaat van de Europese Commissie omdat u 
gelden heeft ontvangen voor steun die onrechtmatig en onverenigbaar zijn met de interne 
markt. 

Na het verzenden van dit besluit, zullen wij m.b.t. de subsidie bij de Europese Commissie een 
kennisgeving doen (artikel 11 AGVV) en publiceren wij het besluit op onze website (artikel 9 AGVV). 
Als wij aanvullende informatie van u nodig hebben, dan heeft u 14 dagen de tijd om de informatie aan 
te leveren. 
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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. Bestanden groter dan 25 MB kunt u het beste verdelen over meerdere e-mails. 

Hoe krijgt u de subsidie betaald? 
De betalingen storten wij op . 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 

1 maart 2019 € 72.000,00 

Na goedkeuring tussenrapportage € 72.000,00 Ja 

Na goedkeuring eindrapportage € 16.000,00 Ja 

Welke wet- en regelgeving is van toepassing? 
Op dit besluit is de Algemene Wet Bestuursrecht (artikelen 4.21 t/m 4.80), de Algemene 
Subsidieverordening 2014 van de Gemeente Utrecht en de beleidsregel Lokaal Economisch Fonds van 
toepassing. U kunt deze nalezen 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 
burgemeester en wethouders, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. Vermeld altijd de reden van uw 
bezwaar en het dossiernummer van uw subsidieaanvraag. 

Hebt u nog vragen? 
Neemt u gerust contact op met of via 
telefoonnummer: . Houdt u uw dossiernummer bij de hand? Zo kunnen wij u sneller 
helpen. Uw dossiernummer is 5863908. 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Utrecht, 

E. Koster 
Manager Economie en Werkgelegenheid 

Deze brief is automatisch aangemaakt. Daarom ziet u geen handtekening staan. 

. Dat kan via e-mail: 
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