
202008 Subsidie informatie aanvrager informatie incl. verplichting ivm corona 
 
Beste mevrouw, meneer, 
  
In 2020 ontving u subsidie van de gemeente Etten-Leur. Door de corona-maatregelen kan het zijn dat 
u de subsidieverplichtingen* die staan in uw subsidieaanvraag, bijbehorende beschikking en 
eventueel in de aanvullende afspraken niet kunt nakomen. Daarover gaat deze mail. 
 
Laat ons weten hoe het gaat met het nakomen van de verplichtingen 
In deze mail staat een tabel met vragen. Beantwoordt u deze vragen over het subsidiejaar 2020 vóór 
16 september? Dat stellen wij zeer op prijs. Wij maken dan samen met u afspraken over de 
verplichting en afrekening. 
 
 *subsidieverplichtingen zijn activiteiten, projecten, evenementen en andere afspraken waarmee u 
een maatschappelijk effect nastreeft en waarvoor u subsidie ontvangt.  
 
Subsidieverplichting 2020 en Corona-virus 
In april/mei inventariseerden we bij u hoe het ging met de verplichtingen die staan in uw 
subsidieaanvraag 2020, de bijbehorende subsidiebeschikking en eventueel aanvullende afspraken. 
Door de coronamaatregelen gingen veel projecten/activiteiten in de afgelopen maanden niet of 
anders door. Dat kan de komende maanden ook zo zijn. 
   
Geef in onderstaande tabel antwoord op de vragen. Dit zoals het staat in de subsidieaanvraag, de 
beschikking en eventueel tussentijdse afspraken met uw contactambtenaar. De vragen gaan over het 
jaar 2020. 

Welke verplichtingen* had u voor de 
periode maart t/m sept 2020? 

  

Welke verplichtingen* heeft u voor 
de periode okt t/m dec 2020? 

  

Geef aan welke verplichtingen* niet 
zijn nagekomen (doe dat met een 
kleur in bovenstaande rijen of 
benoem ze hiernaast).  

  

Geef aan welke verplichtingen* u 
anders heeft uitgevoerd zoals deze 
staan beschreven in de aanvraag, 
beschikking of aanvullende 
afspraken.  
Maak aantoonbaar waarom de 
gewijzigde verplichting noodzakelijk 
was voor uw organisatie of de 
activiteit/project. 
Geef aan of u dit vooraf kenbaar 
heeft gemaakt bij de 
contactambtenaar (doe dat met een 
kleur in bovenstaande rijen of 
benoem ze hiernaast).  

  



Maak de kosten van de benoemde 
verplichten inzichtelijk. 

 

Bent u van plan om bovenstaande 
verplichting van 2020 alsnog uit te 
voeren in 2021, geef aan om welke 
verplichting dit gaat. 

  

  
Uitgangspunt college subsidie 2020 
Als uw organisatie aannemelijk maakt dat de afwijkende prestatie of de niet geleverde 
subsidieverplichting komt door de Corona-maatregelen, dan kan uw organisatie deze op een later 
moment, met nadrukkelijke voorkeur in 2021, alsnog realiseren. Als dat zo is behoudt u het 
ontvangen subsidiebedrag en verplichting van 2020 voor de uitvoer in 2021. Voor deze activiteit 
vraagt u in 2021 geen subsidie aan.  
 
Verplichting anders uitvoeren? Overleg met uw contactpersoon van de gemeente 
Overweegt u om in de periode tot einde van dit jaar uw verplichting anders uit te voeren? Neem dan 
vooraf contact op met uw contactpersoon bij de gemeente. Zo voorkomt u dat de gemeente het 
toegekende subsidiebedrag terugvordert omdat de verplichting niet goed is nagekomen.  
  
Bent u niet van plan om de verplichting uit 2020 volgend jaar uit te voeren dan stellen we de subsidie 
lager vast en vorderen we het subsidiebedrag voor de niet geleverde prestatie terug. 
  
Hoe gaat het nu verder? 
Na uw reactie op bovenstaande vragen neemt de contactambtenaar met u contact op. Deze 
bespreekt met u de antwoorden op de vragen uit de tabel en maakt samen met u afspraken over de 
vaststelling van de subsidie voor de periode maart t/m september 2020. Ook voor de aanstaande 
periode oktober t/m december 2020. 
 
U ontvangt na het subsidiejaar 2020 definitief de vaststelling van uw subsidie en de gewijzigde 
afspraken in een vaststellingsbeschikking.  
  
Subsidieaanvraag 2021 
Wilt u uw verplichtingen uit 2020 alsnog uitvoeren in 2021, geef dit dan aan in de aanvraag 2021.  
Vraag dan in de subsidieaanvraag bij activiteiten de volledige activiteit (opnieuw) aan verwijs dan 
naar de verplichting en financiering uit 2020. Bij de vraag ‘hoeveel financiële ondersteuning 
aanvraagt’, meldt u dat u het bedrag al in het jaar 2020 ontving. 
  
Aanvragen subsidie 2021 
Subsidie aanvragen kan alleen via de website van de gemeente Etten-Leur. Het subsidieportal komt 3 
september online. U heeft tot 1 oktober 2020 de tijd om een structurele subsidie aan te vragen voor 
2021. 
Via deze link komt u op de aanvraagpagina. 
  
Enkele wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren: 
• U kunt een aanvraag voor subsidie alleen indienen met e-herkenning. 

Heeft u nog geen e-herkenning, vraag deze aan via deze link. 
Doordat u met DigiD financieel en inhoudelijk persoonlijk aansprakelijk bent voor de subsidie 
en dit rechtmatig niet juist is kunt u alleen via e-herkenning subsidie aanvragen. 

• Namens uw organisatie doet u 1 subsidie aanvraag. In de aanvraag kunt u voor verschillende 
projecten en activiteiten subsidie aanvragen. 

https://etten-leur.nl/Productcatalogus/Producten/QRST/Subsidie_en_of_ondersteuning_aanvragen
https://www.eherkenning.nl/


• Wij vragen om een uitgebreide toelichting op het project of activiteit.  
• De begroting van uw organisatie en de activiteiten levert u aan via het daarvoor bestemde 

formulier die u moet uploaden in het systeem. Het formulier kunt u vinden op de webpagina 
de van de gemeente. Of u klinkt op deze link. 

• U upload een kopie van het saldo van de bankrekeningen van uw organisatie met als peildatum 
1 september 2020.  
Waar nodig kunt u een toelichting geven op de bank- en spaarrekening in het daarvoor 
bestemde opmerkingen vak. 

  
Planning: 
• Informatie over subsidieverplichtingen 2020 vanwege corona levert u vóór 16 september aan 

via uw contactpersoon bij de gemeente.  
• De subsidieaanvraag 2021 kunt u vanaf 3 september en vóór 1 oktober 2020 indienen via de 

website van de gemeente. 
Voor 1 januari 2021 ontvangt u een reactie op een subsidieaanvraag. 

• Vanaf 1 februari 2021 tot uiterlijk 31 maart 2021 kunt u het verzoek tot subsidievaststelling 
2020 aanleveren. Hierover ontvangt apart bericht later in het jaar. 

  
Heeft u nog vragen over de mail of de informatie die we van u vragen, stel ze dan aan uw 
contactpersoon. Zij helpen u graag verder. 
  
  
  
  
 


