
Gedeputeerde Staten van Utrecht 
Postbus 80300 GESC; ;No  

0 0 3 0 1. 12. 2020 
3508 TH UTRECHT 

Datum 
30 november 2020 
Onderwerp 

VERZONDEN 3 o NOV. 2020 

Subsidieregeling versterking vitaliteit binnensteden/dorpskernen 
Bijlage(n) 
1. Subsidie aanvraag formulier

Beste heer/mevrouw, 

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen 
T 140346 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 
info@stichtsevecht.nl 

Team 
Economie en Duurzaamheid Bedrijven 
Behandeld door 
Patricia Swinnen 
Direct nummer 
140346 
E-mail 
info@stichtsevecht.nl 

Ons kenmerk 
Z/20/202171- D/20/209041 
Uw kenmerk 

Bij beantwoording graag ons 
kenmerk en datum vermelden. 

Bij deze ontvangt u het ingevulde subsidie aanvraagformulier voor deelname aan de pilot versterking 
vitaliteit binnensteden/dorpskernen. 

Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het graag. 

Met vriendelijke groet, 
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Vindt u deze brief niet duidelijk? Laat het ons weten via info@stichtsevecht.nl 
l f  you don't understand Dutch, please email us at info@stichtsevecht.nl
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provincie:: Utrecht S ubsidieaanvraagformulier 

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

1. Gegevens van de aanvrager

Naam organisatie: Gemeente Stichtse Vecht 

Postadres: Postbus1212, 3600 BE Maarssen 

Bezoekadres: Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen 

Rechtsvorm van de organisatie 0 stichting 1 0  vereniging
x publiekrechtelijk (gemeente) OB.V. 

Is de aanvrager BTW-plichtig? XJa 
Onee 

Kan de aanvrager de BTW verrekenen? Xja  
Ga bij de bepa/in  van het totale subsidiebedra  uil van de bewotin  excl. BTW 
Onee 
Ga bij de bepaling van het totale subsidiebedra  uit van de begroting incl. BTW 

Rekeningnummer: NL86BNGH0285149512 

KvK-nummer: 51681897 

Naam contactpersoon: 

Functie: Beleidsadviseur EZ 

Telefoonnummer: • 
Faxnummer: n.v.t. 

E-mail adres: stichtsevecht.nl 

1 v a n  1 0  

ION.V. 0 anders, namelijk. ....................
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2. Het project

2.1 Algemene gegevens van het project 

Naam project: Pilot Versterking vitaliteit dorpskernen Maarssen-Dorp en Breukelen 
Start en einddatum project: Startdatum: 1-4-2021 

Einddatum: 1-4-2022 
Aan te vragen subsidiebedrag € 80.000 
Titel subsidieregeling: Pilot voor gemeenten in het kader van het provinciaal beleid Vitale Binnensteden 

2.2 Projectplan 

A. Doelstelling en te bereiken resultaat
Beschrijf de doelstelling van uw project en het eindresultaat in meetbare termen. 
In het college werkprogramma 2018-2022 van de gemeente Stichtse Vecht is één van de doelstellingen: een aantrekkelijke gemeente zijn om in te werken, winkelen 
en wandelen. De wijze waarop we dit willen bereiken is o.a. verder uitgewerkt in het Programma Economie 2020-2023. Een belangrijk speerpunt in dit programma is: 
het stimuleren van de kwaliteit van centrumgebieden. In de Retailvisie en de Horecavisie is weergegeven hoe wij dit zien voor onze vier grootste centrumgebieden. 

Hoewel er in de uitvoering al wat concrete stappen gezet zijn, blijkt de praktijk weerbarstig. 
Met name de toekomstbestendigheid van de non-food detailhandel staat behoorlijk onder druk door de toenemende concurrentie van internetaankopen. Ook in de 
horeca zien wij regelmatig een wisseling van eigenaren. Dit wordt nog versterkt door de coronamaatregelen. Voor maatschappelijke voorzieningen is de vestiging in 
de dorpskernen vaak moeilijk door te hoge huurprijzen. Het vastgoedeigendom is in de meeste dorpscentra versnipperd, met veel particuliere eigenaren. 

Graag nemen wij daarom deel aan deze provinciale pilot om samen met vastgoedeigenaren en ondernemers te komen tot een concreet en gedragen actieplan om de 
vitaliteit van de centrumgebieden in dorpskernen te versterken. Dit actieplan moet leiden tot toekomstbestendige compacte en levendige centra, met een divers 
voorzieningenpakket voor inwoners en bezoekers, met enkele publiekstrekkende jaarlijkse evenementen, waar het prettig werken, winkelen en vertoeven is. 

Wij focussen hierbij op de dorpskernen van Maarssen-Dorp en Breukelen. Reden hiervoor is dat de problematiek in deze twee dorpscentra redelijk vergelijkbaar is. 
Bisonspoor in Maarssenbroek betreft een overdekt winkel- en businesscentrum dat eigendom is van één particuliere eigenaar en het centrum van Loenen aan de Vecht 
is kleiner en heeft beduidend minder winkels dan de andere drie centrumgebieden uit onze Retailvisie. 

Samengevat moet dit leiden tot de volgende resultaten: 
1) Toekomstbestendige en vitale dorpscentra in Maarssen-Dorp en Breukelen, in de vorm van compacte centrumgebieden die goed gepromoot worden.
2) Twee participatief opgestelde actieplannen/ centrumagenda's (1 voor Maarssen-Dorp en 1 voor Breukelen)
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3) Versterking van de samenwerking tussen vastgoedeigenaren, ondernemers en gemeente. Voor Breukelen kan dit de oprichting van een BIZ inhouden of
aansluiting bij een Stichtse Vechts breed Ondernemersfonds (waaraan in een separaat traject gewerkt wordt binnen het Programma Economie). In Maarssen-Dorp zou
e.e.a. zich kunnen richten op verlenging en verdieping van de huidige BIZ! of ook de aansluiting bij een gemeentelijk Ondernemersfonds.
B. Projectactiviteiten
Beschrijf kort welke activiteiten u wilt uitvoeren om het door u omschreven eindresultaat te realiseren.

Het aantrekken van 1 of 2 centrummanagers ( 1 x 24 uur of 2 x 12 uur/week) die met deze opdracht aan de slag gaan in Maarssen-Dorp en Breukelen 
Het introduceren van deze centrummanager( s) bij het BIZ-bestuur van de ondernemersvereniging Hart van Maarssen en bij het bestuur van de 
winkeliersvereniging Breukelen. 
Het verzorgen van de communicatie over deze pilot naar ondernemers(-verenigingen), vastgoedeigenaren, inwoners en gemeentebestuur. 
Het laten vaststellen van beide opgeleverde en participatief tot stand gekomen centrumagenda's. 
Het borgen van de uitvoering van deze plannen in een samenwerkingsovereenkomst met betrokken partijen. Onderdeel van een dergelijke 
samenwerkingsovereenkomst zou bijvoorbeeld kunnen zijn de structurele inhuur van een centrummanager voor een beperkt aantal uren per week, te 
financieren uit een ondernemersfonds. 

C. Planning van het project

Voorafgaand aan het project om m.b.v. een centrummanager de vitaliteit van de dorpskernen Maarssen-Dorp en Breukelen te versterken is er een: 
Voorbereidingsfase (Ql 2021) 
De interne projectleider zorgt voor vaststelling van het projectplan en het bekend maken van de pilot. Een offerte-aanvraag voor de inhuur van een centrummanager 
voor de duur van 1 jaar wordt opgesteld, in overleg met de besturen van beide ondernemersverenigingen. Een onderhandse aanbestedingsprocedure wordt doorlopen 
en de opdracht wordt toegewezen aan 1 of 2 centrummanager(s). 

Daarna gaat het project van start, verdeeld over de volgende fasen: 
Startfase (Q2 2021) 
De gekozen centrummanagers maken een gebiedsanalyse en stakeholdersanalyse. Ze gaan in gesprek met de stakeholders om informatie te verzamelen over wat er 
nodig is om de vitaliteit van de dorpscentra te versterken. Vanuit deze informatie en hun eigen expertise stellen zij een conceptplan voor de dorpscentra op. 
Verkenningsfase: (Q3 2021) 
Met dit conceptplan gaan de centrummanagers de boer op om draagvlak te creëren bij zowel ondernemers, vastgoedeigenaren als de gemeente. Hiervoor stellen zij 
een zorgvuldig participatie- en communicatietraject op. Samen met deze belangrijke stakeholders worden de centrumplannen verder gefinetuned. 
Keuze- en ontwerpfase: (Q4 2021) 
Elk centrumplan wordt door vertaald in een concreet actieplan met uitvoeringsagenda. In deze actieplannen wordt ook aangegeven welke rol en verantwoordelijkheid 
de betrokken partijen hebben. Tevens wordt uitgewerkt hoe de financiering van de benodigde acties tot stand kan komen; een mogelijkheid hiervoor is o.a. het 
instellen van een ondernemersfonds. 
Vaststellingsfase: (Ql 2022) Het vaststellen van de centrumplannen inclusief actieprogramma's. Het opstellen en ondertekenen van samenwerkingsovereenkomsten, 
waarin de taken van een centrummanager desgewenst structureel geborgd kunnen worden. 
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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.

In onderstaande specificatie gaan wij uit van: 
De beschikbaarheid van een interne projectleider voor 8 uur/week, van 1 januari 2021-1 april 2022. 
Inhuur van 1 o f  2 centrummanagers voor in totaal 24 uur/week, gedurende 47 weken in de periode 1 april 2021 - 1 april 2022 
Voor het uurtarief van een centrummanager gaan we uit van€ 90,- per uur. 
Het uurloon van de interne projectleider is reeds opgenomen in de loonsom en wordt daarom hier niet verder gespecificeerd. 
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BATEN 1• Jaar 2•Jaar 3•Jaar Totaal LASTEN t• Jaar 2• Jaar 3° Jaar Totaal 
(inkomsten) 2021 2022 20 .. (uitgaven) 01/04/2021 t/m 01/01/2022 t/m 

31/12/2021 31/03/2022 
€ € € € € € € € 

1. Eigen bijdrage 10.000 30.000 ] .  tarief uur tot. tarief uren tot. t uren tot 
Personeelskosten a 

- Interne uren ri 
tarief x uren e 

- Externe uren f 
tarief x uren 

90 846 76.140 90 282 25.380 
Subtotaal 10.000 30,000 Subtotaal 76.140 25.380 

2. Gevraagde bijdrage 80.000 voor inhuur 2. n.v.t. n.v.t. 
provincie Utrecht van 1 fulltime of 2 Materiaalkosten 

parttime -
centrummanager(s -
) -

Subtotaal 80.000 Subtotaal 

3. Bijdrage andere 3. Werkplek beschikbaar Werkplek beschikbaar 
subsidieverstrekkers n.v.t. Huisvestingskoste voor externe voor externe 

- n centrummanager in centrummanager in 
- - gemeentehuis gemeentehuis 

-
-

Subtotaal Subtotaal 0 0 

4. Sponsoring/ n.v.t. 4. PR-kosten Communicatie via online Communicatie via online 
bijdragen (advertentie/inter kanalen gemeente kanalen gemeente 
- net) 
- -

-
Subtotaal 0 0 

5. Overige inkomsten prijs aant tot. prijs aant tot. prijs aant tot. 5. Overige kosten De organisatie van enkele De organisatie van enkele 
(kaartverkoop, ver- - participatiebijeenkomsten participatiebijeenkomsten 
koop producten, etc.) - met stakeholders/ met stakeholders/ 

- communicatie communicatie 

Subtotaal Subtotaal 13.860 4.620 
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1 T O T A A L :  1€90.000 1€30.000 1€ 1€ 1 T O T A A L :  1€90.000 1 €30.000 1€ D 
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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 toezeggingen toe als bijlage. 

Niet van toepassing. 

Geef aan of u voor het project van de provincie Utrecht ook venrunningen en ontheffingen nodig heeft en of deze reeds in orde zijn. 

Niet van toepassing 

Heeft u in de afgelopen 3 fiscale jaren (huidig jaar en de twee voorgaande jaren) overheidssteun ontvangen en zo ja, van welke overheden met welke bedragen? 

n.v.t.
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5. Benodigde bijlagen

Projectplan (indien aanwezig, in aanvulling op dit formulier) 

Onderbouwing van de kostenposten, bijv. offertes 

Eventueel aanwezige overeenkomsten m.b.t. uitvoering, samenwerking, 
machtil!in2en1 2arantstellin2 voor dit proiect 

Het projectplan is nog niet vastgesteld gezien korte termijn van 2 weken voor indiening 
van dit aanvraagformulier. Er heeft wel al bestuurlijke afstemming plaatsgevonden op 

hoofdlijnen met programmamanager en wethouder EZ. 
In overleg met Martijn Faber mogen we de offerte(s) van 1 fulltime of 2 parttime 

centrummanagers later aanleveren, zodra aanbesteding rond is. 
n.v.t. 

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) 
• De laatst opgemaakte jaarrekening, eventueel voorzien van een 

accountantsverklaring of een beoordelingsverklaring.
Oprichtingsakte / statuten ( dit 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) 

• 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: 
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n.v.t. (gemeente) 

n.v.t. (gemeente) 

n.v.t. (gemeente) 

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 
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7. Contact

1 Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met: Provincie Utrecht, 030-258 9111 (klantencontactcentrum) of per e-mail: subsidies@provincie-utrecht.nl 

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: Helma de Boer 

Functie: Teammanager 

Organisatie: Gemeente Stichtse Vecht 

Plaats / datum: Maarssen, 30 november 2020 1 
Handtekening: 

( -
-.. 0. 

De aanvrager verklaart: 1,.( lf''11   
- akkoord te zijn met het  -
openbaar maken van
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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