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Let op: alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen. 

1. Gegevens van de aanvrager

Naam organisatie: Gemeente Bunschoten 

Postadres: Postbus 200, 3750 GE Bunschoten-Spakenburg 

Bezoekadres: Stadsspui 1, 3752 CL Bunschoten-Spakenburg 

Rechtsvorm van de organisatie 0 stichting 10 vereniging
0 publiekrechtelijk faemeente) OB.V. 

Is de aanvrager BTW-plichtig? Oja 
Onee 

Kan de aanvrager de BTW verrekenen? Oja 
Ga bij de bepaling van het totale subsidiebedrag uit van de begroting excl. BTW 
Onee 
Ga bij de bepaling van het totale subsidiebedrag uit van de be groting incl. BTW 

Rekeningnummer: NL35RABO0311488250 

KvK-nummer: 32165160 

Naam contactpersoon: -
Functie: Beleidsmedewerker Economische Zaken, Recreatie en Toerisme 

Telefoonnummer: .... 
Faxnummer: -

E-mail adres: .. bunschoten.nl-  
- -----···  - - -
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2. Het project

2.1 Algemene gegevens van het project 

Naam project: Versterking vitaliteit Soakenburg-Centrum 
Start en einddatum project: Startdatum: 01-01-2021 

Einddatum: 31-12-2021 
Aan te vragen subsidiebedrag € 80.000, -
Titel subsidieregeling: subsidie project versterking vitaliteit binnensteden/dorpskernen 

2.2 Projectplan 

A. Doelstelling en te bereiken resultaat
Beschrijf de 4oelstelli g van uw project en het eindresultaat in meetbare termen. 
Door de 'intelligente lockdown' die in maart werd afgekondigd ging een flink deel van de economie op slot. De maatregelen hadden grote gevolgen voor de 
Nederlandse Economie. Ook centrumgebieden werden en worden hard geraakt door de gevolgen van de coronacrisis. Het centrum van Bunschoten-Spakenburg is hier 
geen uitzondering op. Ondernemers hebben het zwaar en het centrumgebied dreigt te versoberen. 

Het centrum van Bunschoten-Spakenburg had de laatste jaren een ondernemersfonds. Dit ondernemersfonds vormt een belangrijke partner bij het realiseren van de 
doelstellingen uit zowel de centrumvisie als de economische- en toeristische visie voor een structurele versterking van de vitaliteit van het centrumgebied. Nu de 
financiering vanuit de BIZ is weggevallen vormt dit een bedreiging voor de levensvatbaarheid en continuïteit van het bestaande ondernemersfonds, waardoor deze 
(professionele) samenwerkingsvorm verloren dreigt te gaan. 

Met deze subsidie kunnen wij zowel bestaande samenwerkingsvormen borgen als nieuwe creëren, zodat de gezamenlijk doelen uit de centrumvisie, de economische-
en toeristische visie gericht op de versterking van de meerjarige vitaliteit van de dorpskern Spakenburg-Centrum kunnen worden gerealiseerd. Dit kunnen we alleen 
doen als gemeente, ondernemers, vastgoedeigenaren en andere belanghebbenden hierin samenwerken. 

De Centrumvisie Bunschoten-Spakenburg 2017 - 2023 (zie bijlage) dient als onderlegger voor de doelstellingen van de subsidie: 
1. Onderzoek naar alternatieve vormen van samenwerking en financieringsmogelijkheden voor het ondernemersfonds in het centrumgebied, zodat de gemeente 

en het ondernemersfonds kunnen blijven werken aan het versterken van de vitaliteit en toekomstbestendigheid van de dorpskern Spakenburg-Centrum. 
2. Stimuleren van nieuwe vormen van samenwerking en uitvoeren van quick wins om naast de reeds bestaande plannen ook gezamenlijk te zoeken naar nieuwe 

kansen voor het versterken van vitaliteit van de dorpskern. 
Gemeente Bunschoten gaat komend jaar zelf ook investeren in de economie van de gemeente. In 2020 is de Economische- en Toeristische visie 2021-2024 vastgesteld 
door de raad. In deze visie zijn drie strategische uitgangspunten leidend. Deze uitgangspunten zijn tevens een belangrijke leidraad voor het selecteren en uitvoeren van 
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concrete projecten. 

1. Bunschoten als aantrekkelijke gemeente. Hiermee wordt de kwaliteit en de beschikbaarheid van de fysieke ruimte bedoeld die, afgestemd op de behoefte van
ondernemers, bijdraagt aan de groei van de economie en de werkgelegenheid in de gemeente. De mate van de ambities hangt hiermee samen. Bunschoten
koestert het bestaande bedrijfsleven met het versterken van bestaande clusters en netwerken in handel, bouw en maakindustrie. Versterking van bestaande
clusters en netwerken vraagt om fysieke maatregelen, maar ook niet-fysieke maatregelen.

2. Bunschoten als ondernemersgerichte gemeente. Hierbij gaat het om de ruimte die de gemeente biedt aan ondernemers door een kwalitatief goede
dienstverlening, het beperkt houden van de regeldruk en het op adequate wijze faciliteren van ondernemers. Ook de samenleving verandert, aandacht voor
ondernemendheid is niet alleen zichtbaar in het zelfstandig ondernemerschap, maar ook in het onderwijs en in loondienst. Ondernemendheid past bij de 
mentaliteit van de Bunschotenaren. Gemeente Bunschoten wil de regie nemen voor een proactieve en vraaggestuurde startersinfrastructuur om de kwaliteit en
groei van de Bunschotense bedrijven te stimuleren. Hierbij heeft ze in het bijzonder ook aandacht voor de mogelijkheden tot vliegende start door overname
van een Bunschotens bedrijf.

1. Bunschoten als bereikbare en gastvrije gemeente. De gemeente wil Bunschoten-Spakenburg leefbaar en levendig houden. Daarom wordt ingezet op de
zogenaamde kwaliteitstoerist; een bezoeker die waarde toevoegt en niet voor overlast zorgt. De gemeente wil graag een actieve, stimulerende rol en zich de
komende jaren richten op de verdere professionalisering van ons toeristisch product en het uitdragen ervan. De gemeente stuurt op het transparant verdelen
van de taken en verantwoordelijkheden tussen de verschillende actoren in het toeristisch domein.

Om deze ambities gestalte te geven, is een concreet en praktijkgericht actieprogramma opgesteld. Een aanzienlijk deel van de beschikbare gelden wordt geïnvesteerd 
in de hierboven genoemde derde pijler. Dit komt ten goede aan het centrum van Bunschoten-Spakenburg. 

B. Projectactiviteiten
Beschrijf kort welke activiteiten u wilt uitvoeren om het door u omschreven eindresultaat te realiseren.

1. Onderzoek naar alternatieve vormen van samenwerking en financieringsmogelijkheden voor het ondernemersfonds in het centrumgebied, zodat de 
gemeente en het ondernemersfonds kunnen blijven werken aan het versterken van de vitaliteit en toekomstbestendigheid van de dorpskern
Spakenburg Centrum (circa€ 50.000, -).

Door het vervallen van de BIZ Spakenburg-Centrum vervalt er een belangrijk samenwerkingsverband in het centrum. De BIZ, verbond ondernemers, investeerde in 
veiligheid en organiseerde economische activiteiten in het BIZ-gebied. Met de subsidie kan een aanzienlijke stap gezet worden in versterking van de samenwerking of 
om tot een andere financieringsvorm te komen. We willen capaciteit inhuren om te onderzoeken welke financieringsmogelijkheden er bestaan, wat de behoeften zijn 
van de ondernemers en ondersteuning bij het implementeren van de nieuwe financieringsvorm. 

2. Stimuleren van nieuwe vormen van samenwerking en uitvoeren van quick wins om naast de reeds bestaande plannen ook gezamenlijk te zoeken
naar nieuwe kansen voor het versterken van vitaliteit van de dorpskern ( circa € 30.000, -).

Het laatste deel van de subsidie wordt gebruikt voor nieuwe initiatieven en extra impuls voor de uitwerking van de centrumvisie: 
1. Een taskforce samenstellen met belanghebbende die voor een bepaalde periode meedenkt om een extra impuls te geven aan het centrum.
2. Het op_zetten van een toeristisch samenwerkingsverband
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3. Het verbeteren van de samenwerking tussen vastgoedondernemers 
4. Het opzetten en versterken van de samenwerking tussen eigenaren van erfgoed (varend erfgoed) en centrumondernemers. Het verbinden van culturele en 

commerciële ondernemers doormiddel van samenwerking om zo te werken aan gezamenlijke lange termijndoelstellingen ten behoeve van een vitale
dorpskern. 

5. Onderzoek doen naar een marktapp 

C. Planning van het project

De projectactiviteiten zullen in de periode van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021 plaatsvinden. Exacte momenten zijn nog niet bekend, omdat eerst helder dient te 
zijn of de financiële middelen beschikbaar worden gesteld. 
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3. Begroting

Begroting 
Vul onderstaand format projectbegroting in. Geef in het format aan welk bedrag u als subsidie aanvraagt van provincie Utrecht. Geef aan welke posten direct worden 
gedekt uit de subsidie. 

NB De projectbegroting moet aan onderstaande voorwaarden voldoen: 
1. De begroting is sluitend
2. De opbouw van de verschillende bedragen is inzichtelijk:
• Specificeer de bedragen en geef ze waar mogelijk weer in prijs x hoeveelheid
• Specificeer de opbouw van interne uurtarieven.
3. Stuur kopieën van onderbouwende stukken mee (bv: offertes);
4. Geef aan of de opgevoerde kosten inclusief of exclusief BTW zijn.
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BATltN 1•Jnr :zo,._ 1'1e# T...a 
(111118 l ■} 2021 29" 29.. 

€ € € € 
1. Eigen bijdrage 

Subtotaal 

2. Gevraagde bijdrage 
provincie Utrecht €80.000,-

Subtotaal € 80.000,-

3. Bijdrage andere 
subsidieverstrekkers N.V.T 

-
-
Subtotaal 

4. Sponsoring / bijdragen 
-
-

Subtotaal 

5. Overige inkomsten prijs aant tot. prijs aant tot. prijs aant tot. 
(kaartverkoop, ver-

koop producten, etc.) 

Subtotaal 

- . . ,  
Î TOTAAL: 1€•-·· f •• .;,i
l 

6 van 9 

f 1. ,.., 
1. Personeelskosten 

- Interne uren 
tariefx uren 

- Externe uren 
tarief x uren 

Subtotaal 

2. Materiaalkosten 
-
-
-
Subtotaal 

3. Huisvestingskosten 
-

-
Subtotaal 

4. PR-kosten 
(advertentie/internet} 
-
-

5. Overige 
kosten/projectkosten 
- 1. Onderzoek naar nieuwe 
structurele 
samenwerkingsmogelijkhe 
den gemiddeld bedrag 
2. Nieuwe 
samenwerkingsverbanden / 
Quick wins gemiddeld 
bedrag 

Subtotaal 

1 . . . . .
. . . . ,   '--

. . . . . .  Jur 
; } 

€ € 
tar uur tot. tarief 
ief 

Circa € 50.000,-

Circa € 30.000,-

€ 80.000,-...... f w'•  

:Z-Jur 

€ 
uren tot. tarief 

€ 

31 Jaar 

uren tot 

Totaal 

€ 

€ 
- -
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3.1 Andere aanvragen 

Geef aan of  u voor de beschreven activiteiten ook subsidie heeft aangevraagd op grond van een andere subsidieregeling van provincie Utrecht. Zo ja, vermeld wat de 
status van die aanvraag is en voeg toeze2:2:ingen toe als bijlage. 

N.v.t.

Geef aan of  u voor het project van de provincie Utrecht ook vernunningen en ontheffingen nodig heeft en o f  deze reeds in orde ziin. 

N.v.t.

Heeft u in de afgelopen 3 fiscale iaren (huidig iaar en de twee voorgaande iaren) overheidssteun ontvangen en zo ia, van welke overheden met welke bedragen? 

Ja, van de provincie Utrecht in het kader van: 

- Uitvoeringsverordening subsidie Realisatieplan fiets provincie Utrecht (aanleg vrij liggend fietspad langs Oostelijke Randweg)€ 361.085,-. 
Uitvoeringsverordening subsidie Realisatieplan fiets het project "fietspad Vaartweg van Bunschoten-Spakenburg naar Eemdijk" maximaal€ 171.360,- (50%). 
In het kader van het actieplan Fiets en Veiligheid gemeentelijke infrastructuur oversteek Plecht en fietsstraat Zevenhuizerstraat (BU 8a, 8ben9, totaal€ 533.703,- afgerekende
subsidie conform eindverantwoording 2020) 
Rotonde Westsingel en diverse fietspaden(BU4,5 ,6en 10 totaalbedrag€ 203.422,90 reeds afgerekende subsidie conform eindverantwoording 2018). 
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5. Benodigde bijlagen

Nee, is nog niet o 
Nee, deze  ijn gebaseerd op ervaringen. Daarom zijn het ook cire  bedragen. 

Eventueel aanwezige overeenkomsten m.b.t. uitvoering, samenwerking, 1 Nee, niet van toepassing. 
machfü?in2en1 2arantstellin2 voor dit proiect 

NB Bij de eerste aanvraag van dit jaar of indien gegevens gewijzigd zijn, bent u verplicht ook onderstaande bijlagen toe te voegen. 

Financieel verslag (dit geldt niet voor gemeenten) 1 Nee, geldt niet voor gemeenten 
• De laatst opgemaakte jaarrekening, eventueel voorzien van een

accountantsverklaring o f  een beoordelingsverklarin ..... 
Oprichtingsakte/ statuten (dit geldt niet voor gemeenten) 1 Nee, geldt niet voor gemeenten 
Indien uw organisatie een privaatrechtelijke rechtspersoon is, voeg dan toe: 

• een afschrift van de oprichtingsakte van de rechtspersoon of;
een afschrift van de statuten zoals deze laatsteliik ziin gewiizigd. 
Uittreksel van kamer van Koophandel (dit geldt niet voor gemeenten) 1 Nee, geldt niet voor gemeenten 

• Een recent (max 6 mnd oud) uittreksel van de aanvrager en
eventueel onderliggende ondernemingen waaruit blijkt welke

ersonen bevoegd zijn om de subsidie aan te vragen. 

6. Verzending

Dit ondertekende formulier per post verzenden aan: 

Dit ondertekende formulier digitaal verzenden aan: 

7. Contact

Gedeputeerde Staten van Utrecht 
T.a.v. afdeling Bedrijfsvoering, Postbus 80300

3508 TH UTRECHT 
subsidies@provincie-utrecht.nl 

Onder vermelding van de naam van de subsidieregeling 

1 Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met: Provincie Utrecht, 030-258 9111 (klantencontactcentrum) o f  per  e-mail: subsidies@provincie-utrecht.nl _ ]  
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8. Ondertekening (Let op: dit dient een tekenbevoegd persoon te zijn, raadpleeg hiervoor uw KvK-uittreksel: in geval van gezamenlijke
tekenbevoegdheid dienen ten minste twee bevoegde personen te tekenen)

Naam: Drs. J.F.H. Jennekens 

Functie: Secretaris/ directeur 

Organisatie: Gemeente Bunschoten 

Plaats / datum: Bunschoten-Spakenburg, 14 december 2020 

Handtekening: / 
De aanvrager verklaart: / 

· I J  / .  - akkoord te zijn met het /, '? openbaar maken van / J;---_/---::::'. .. persoonsgegevens _ ........ 

- alle gegevens in het
aanvraagformulier en de
bijlagen naar waarheid en beste
weten te hebben verstrekt
- bekend te zijn met de 
bepaling van additionaliteit van
de EU en daarnaar te handelen
- niet in surseance van betaling
of in staat van faillissement te
zijn
- bekend te zijn met en zich te
houden aan de voorwaarden en 
verplichtingen zoals bepaald in 
de algemene
subsidievoorwaarden van het
betaalorgaan.
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