Nadere regels en proces voor het Stimuleringsfonds
ondernemerscollectieven Alphen aan den Rijn
Ten behoeve van stimulering lokale economie in verband met de
coronacrisis
Het college heeft het besluit genomen om een Stimuleringsfonds op te richten. Dit
stimuleringsfonds is bedoeld om projecten en initiatieven van ondernemerscollectieven uit Alphen
aan den Rijn te ondersteunen die als doel hebben om de economische schade van het coronavirus
te beperken en er voor zorgen dat ondernemers in de gemeente Alphen aan den Rijn (een deel
van) hun omzet ondanks de coronacrisis kunnen blijven genereren, kunnen ondernemen in de
nieuwe 1,5m economie en nieuwe (duurzame) verdienmodellen kunnen ontwikkelen. Hiermee
stimuleren we de lokale economie. Ondernemerscollectieven kunnen hier aanspraak op maken in
de periode juni 2020 tot 1 juni 2021. De aanvragen worden in vier-wekelijkse tranches
behandeld. In dit document staan de nadere regels op basis waarvan ondernemerscollectieven
aanspraak kunnen maken op een voorlopige eenmalige subsidie vanuit Gemeente Alphen aan den
Rijn.
Waar wordt een aanvraag aan getoetst?
1. Er is sprake van een lokaal collectief van ondernemers, zoals ondernemersverenigingen,
parkmanagementorganisaties, BIZ-organisaties, stichting centrummanagement,
winkeliersverenigingen, of een ander aantoonbaar lokaal samenwerkingsverband met een
collectief ondernemersbelang, die een project of initiatief starten om de economische
schade van het coronavirus te beperken en daarmee de lokale economie in Alphen aan den
Rijn (duurzaam) stimuleren. Individuele ondernemers komen niet in aanmerking voor
subsidie uit dit fonds;
2.

De aanvraag moet een duidelijke link hebben met de impact van de Coronapandemie op de
lokale economie (bijvoorbeeld doordat werkzaamheden stil komen te vallen/ men klanten
niet meer weet te bereiken/ minder klanten kunnen komen/men partners niet meer goed
kan benaderen/men over moet op nieuwe verdienmodellen etc.) en een positief effect
genereren op de lokale economische ontwikkeling;

3. Er moet sprake zijn van een spill-over effect op de lokale economie, bijvoorbeeld omdat
andere ondernemers, organisaties en instellingen hier direct op meeliften en daar collectief
profijt van hebben;
4. Het project moet haalbaar & uitvoerbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van
eigenaarschap/financiën/uitvoerbaarheid/concurrentie in de markt/gat in de markt;
5. Er dient sprake te zijn van een eigen bijdrage van minimaal 30%, bij te dragen door het
collectief zelf of vanuit individuele ondernemers in het collectief gezamenlijk;
6. Er geldt een maximum van €25.000 per project/initiatief;
7. Het project/initiatief moet aansluiten bij de economische & maatschappelijke
beleidsdoelstellingen van gemeente Alphen aan den Rijn;
8. De hoogte van de gevraagde bijdrage staat redelijkerwijs in verhouding tot de te behalen
resultaten;
9. Stapelen van subsidies van gemeente Alphen aan den Rijn is niet toegestaan;
10. De activiteiten en kosten mogen nog niet uitgevoerd en gemaakt zijn, vóórdat de aanvraag
is ingediend;

11. Het begin van de uitvoering van het project start uiterlijk een half jaar na het afgegeven van
de subsidiebeschikking;
12. Er is sprake van een evenwichtige spreiding vanuit organisaties en gebieden in de
gemeente;
13. De gemeente toetst de aanvragen aan alle geldende wet- en regelgeving waaronder
staatssteun;
14. Het verlenen van de subsidie mag niet leiden tot het verstrekken van ongeoorloofde
staatssteun.
Beslissingsbevoegdheid
De beslissingen ten aanzien van het Stimuleringsfonds zijn een bevoegdheid van het College van
Burgemeester en Wethouders.
Juridisch kader
De Algemene subsidieverordening Gemeente Alphen aan den Rijn 2020 is van toepassing op de
subsidieverlening op basis van de Nadere regels bij dit Stimuleringsfonds, tenzij daarvan in deze
regeling uitdrukkelijk wordt afgeweken. De bijdragen die op grond van deze regeling worden
verleend, zijn aan te merken als voorlopige, eenmalige subsidies. Van structurele subsidies is
geen sprake.
Hardheidsclausule
Het college kan volgens artikel 23 van de Algemene subsidieverordening Gemeente Alphen aan
den Rijn 2020 (Asv 2020) in bijzondere gevallen afwijken van de Asv 2020, voor zover een strikte
toepassing ervan, gelet op het belang van een goede subsidieregeling, leidt tot een onbillijkheid
van overwegende aard. Ook bij deze nadere regels heeft het college de bevoegdheid de
hardheidsclausule toe te passen. Het college motiveert een dergelijk besluit in de beschikking.
Subsidieplafond
Voor het Stimuleringsfonds is 300.000 euro beschikbaar en de aanvragen kunnen in de periode
juni 2020 tot 1 juni 2021 worden ingediend. Dit bedrag is daarom het subsidieplafond voor deze
periode. In het kader van de verdeling van schaarse middelen is de gemeente verplicht dit plafond
te noemen en te publiceren. Aangezien nu nog niet bekend is hoelang de Coronapandemie
voortduurt en wat de resultaten/effecten zijn van deze regeling, wordt een beslissing over een
eventueel vervolg op een later tijdstip genomen.
De aanvragen worden behandeld volgens het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt.” Dit
principe geldt vanaf het moment dat een aanvraag volledig is ingediend.
Proces van aanvraag en besluitvorming
1. De aanvragen voor subsidie worden gedaan via de gemeentelijke website. Op de website is
hiervoor een digitaal aanvraagformulier beschikbaar.
2. De aanvragen worden in behandeling genomen door een beoordelingsteam, dat een
integraal advies opstelt met een bijbehorende financiële en juridische toets.
a. De aanvragen worden op basis van maatwerk beoordeeld;
b. De programmadirecteur EDBA is gemandateerd tot een adviesrol in het integrale
beoordelingsteam van gemeente Alphen aan den Rijn. De beslissingsbevoegdheid
ligt bij het college van B&W;
c. De aanvragen en adviezen worden verzameld en door de projectleider voorgelegd
aan de inhoudelijk portefeuillehouder voorafgaand aan besluitvorming.

3. Er volgt vierwekelijks een verzamelbesluit voor de aanvragen die op dat moment zijn
ingediend. De al eerder verleende of geweigerde subsidies worden hierin ook genoemd om
het overzicht te bewaren;
4. De doorlooptijd van de aanvragen is vanaf moment van een volledige aanvraag tot
besluitvorming in principe 4 weken;
5. Twee keer per jaar ontvangt de raad een voortgangsrapportage, waarbij de volgende
elementen in ieder geval worden opgenomen: aanvrager, aangevraagd bedrag, besluit van
toekenning of afwijzing en korte motivering van het besluit;
6. Het college evalueert de regeling tussentijds, met daarbij de mogelijkheid om de regeling
op basis van de evaluatie aan te passen.

Bijlage 1- Basis voor de aanvraag
Aanvragers moeten minimaal het volgende aanleveren:
1. NAW-gegevens penvoerder;
2. Een door alle partijen getekende samenwerkingsovereenkomst indien er meerdere partijen
bij het initiatief/project betrokken zijn;
3. Een realistische en sluitende begroting van het project, waarbij de begrotingsposten zijn
toegelicht;
4. Een betaalbewijs of kopie bankpasje van de bankrekening (gelieerd aan de penvoerder
zoals bedoeld onder 1) waarop de subsidie gestort dient te worden indien toegekend;
5. Indien de subsidie (deels) direct of indirect ten voordele komt aan een individuele, binnen
dat collectief deelnemende onderneming, dan dient per onderneming een deminimisverklaring te worden ingevuld en ondertekend. Indien de subsidie (deels) direct of
indirect (ook) ten voordele komt aan het collectief zelf, dan dient het collectief een deminimisverklaring in te vullen en te ondertekenen;
6. Eventueel andere benodigde bescheiden op verzoek van de gemeente, zoals een
jaarrekening van het voorgaande jaar, offertes bij de begroting, of een uittreksel van de
KvK waaruit tekenbevoegdheid blijkt.
En het volgende minimaal beschrijven:
7. Doel van het project, link met de coronapandemie en een projectbeschrijving;
8. Activiteiten van het initiatief/project;
9. Een beschrijving van het effect dat het project zal hebben op de lokale economische
ontwikkeling in deze tijd c.q. de te verwachten resultaten van het project;
10. Planning inclusief start- en verwachte einddatum;
11. Hoogte van de aanvraag (in euro) en de hoogte (in euro) van de eigen bijdrage.

