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Geachte Raad,
Bij de begrotingsbehandeling in 2021 heeft u een structurele bijdrage opgenomen voor het
stimuleren van duurzaamheidsinitiatieven. In deze informatiebrief geven wij aan hoe wij deze
bijdrage van jaarlijks € 20.000 ten gunste laten komen van de Wassenaarse initiatieven.
Sinds 2021 stimuleert Fonds Wassenaar, mede namens de gemeente Wassenaar, activiteiten
gericht op het welbevinden van de inwoners van Wassenaar. Hiertoe is een convenant afgesloten
tussen de gemeente en het Fonds (zie bijlage 1) met daarin afspraken over onder andere de toets
van de aanvragen. Jaarlijks legt het Fonds in het kader van de subsidievaststelling verantwoording
af over de besteding.
Een van de doelen die onder het convenant vallen, is nu ook al het stimuleren van
duurzaamheidsinitiatieven. Het afgelopen jaar zijn in dit kader onder andere aanvragen
toegewezen van de Groene Meent en van de Wassenaarse Energie Coöperatie (WEC).
Gezien de goede samenwerking met het Fonds, hebben we besloten ook de jaarlijkse bijdrage aan
duurzaamheidsinitiatieven via hen te laten verlopen. We hebben hun hiervoor extra handvatten
geboden in bijgevoegd addendum (zie bijlage 2). Zo staat daarin duidelijker aan welke doelen het
initiatief moet bijdragen.
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Ten slotte hebben we een administratief besluit genomen het subsidieplafond dat hiervoor nog op
nul euro stond, voor 2022 te verhogen naar 20.000 euro. Om deze subsidie nog dit jaar te kunnen
uitkeren – de inschrijfdatum is formeel verlopen – heeft het college daarnaast besloten gebruik te
maken van de hardheidsclausule. Zo kan het bedrag dat in de begroting voor 2022 opgenomen
stond, ook in 2022 gebruikt worden.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

T.N. Kramer,

drs. L.A. de Lange,

gemeentesecretaris

burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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