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Beste heer/mevrouw. 

Uw organisatie heeft op 14 november 2016 subsidie aangevraagd voor het realiseren van 
het online platform NOPpedia. Doelstelling van het platform is het verbinden van het 
bedrijfsleven in de gemeente Noordoostpolder en het bouwen van een community. Graag 
willen we u in deze brief vertellen dat u een subsidie krijgt van € 100.000 voor de 
realisatie van het digitale ondernemersplatform. 

Waarom krijgt u subsidie? 
Uw aanvraag sluit aan bij ons beleid voor economische ontwikkeling en in bijzonder de 
uitgangspunten van het Sociaal Economisch Beleid 2015-2018. U krijgt de subsidie 
volgens artikel 4:29 van de algemene wet bestuursrecht (Awb) en onder voorwaarden 
van de Algemene subsidie verordening Noordoostpolder en genoemde aanvullende 
voorwaarden in deze brief. 

Aigemene voorwaarden en verplichtingen 
Aan het verstrekken van de subsidie zijn een aantal algemene voorwaarden en 
verplichtingen verbonden: 
• U moet de activiteiten uitvoeren op de wijze zoals u heeft beschreven in de 

oprichtingsakte van de Stichting NOPpedia. Het bedrag van de subsidie is uiteindelijk 
afhankelijk van de werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor thans subsidie 
wordt verleend. Bij de vaststelling van de subsidie worden de werkelijk gemaakte en 
betaalde kosten van de activiteiten in aanmerking genomen. 

• Voor uw subsidie geldt de Algemene subsidieverordening gemeente Noordoostpolder 
2011. Afdeling 4.2.8 van de Awb is van toepassing; 

• Tot en met 2019 levert de stichting jaarlijks ter kennisgeving een begroting en 
financiële jaarrekening aan bij de gemeente Noordoostpolder; 
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• Twee maal per jaar is er een bestuurlijk overleg tussen de wethouder economische 
zaken en de stichting NOPpedia; 

• Het online platform wordt uiterlijk 1 mei 2017 opgeleverd; 
• De gemeente neemt zitting in de (nog op te richten) klankbordgroep; 
• De gemeente krijgt de mogelijkheid om naar eigen inzicht informatie te plaatsen op 

het portal die betrekking heeft op ondernemers, zoals informatie over 
bedrijventerreinen, informatie over subsidieregelingen en andere relevante 
economische informatie; 

• 1 december 2018 moeten 500 ondernemers zijn aangesloten bij het platform en het 
platform ook daadwerkelijk gebruiken; 

• De stichting is niet gericht op behalen van winst. Eventuele verdiensten van het 
online platform NOPpedia komen ten goede aan verdere ontwikkeling van het 
platform. Indien middelen toch anders worden besteed moet hier vooraf toestemming 
voor worden gevraagd aan het college van B&W. Deze verplichting vervalt na 
31 december 2022. 

• De subsidie is inclusief BTW. 

Uw subsidie wordt in één keer overgemaakt 
Uw subsidie van € 100.000 wordt in één keer bevoorschot. Wij maken dit bedrag over 
naar rekeningnummer NL11RABO0314675132 op naam van Stichting NOPpedia. Daarbij 
vermelden we: subsidie online platform NOPpedia. Omdat deze subsidie (waarschijnlijk) 
BTW belast is, vragen wij u vervolgens een factuur te sturen aan de gemeente voor de 
BTW, ter hoogte van € 17.355. 

Verantwoording van de subsidie 
Via een inhoudelijk en financieel verslag moet de subsidie voor 31 december 2017 zijn 
verantwoord. De inhoudelijke verantwoording bevat in ieder geval een 
activiteitenverslag. Hierin worden de aard en omvang van de activiteiten waarvoor 
subsidie is verleend beschreven. We hebben ook gesproken over een bijdrage aan het 
onderhoud, voor de komende twee jaar. Daarvoor moet u in de loop van 2017 en 2018 
een separate subsdieaanvraag doen. 

Heeft u nog vragen? 
We rekenen erop dat ons besluit over uw subsidie duidelijk is. Heeft u vragen? Bel gerust 
met Willeke Hulleman, via telefoonnummer 0527 63 33 26 of via de mail: 
w.hulleman@noordoostpolder.nl. 

Wij gaan uit van een prettige samenwerking en wensen u veel succes met de realisatie 
van NOPpedia. Het online platform voor ondernemend Noordoostpolder! 

Met ^end^lijke groet, 
!-van ) burgemeester en wethouders, 

de burgemeester, 



Volgens de Algemene wet bestuursrecht kunnen al diegenen van wie het belang 
rechtstreeks bij dit besluit is betrokken daartegen bezwaar aantekenen. Dat kan door 
binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift in 
te dienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. 
In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende vermeld worden: 
• de naam en het adres van de indiener; 
• de datum van het bezwaarschrift (dagtekening); 
• een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt; 
• de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt; 
• een handtekening. 

Wanneer iemand een bezwaarschrift heeft ingediend, kan hij daarnaast de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht 
(Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) vragen een voorlopige voorziening te treffen, indien 
de onmiddellijke uitvoering van het besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt. 
Het indienen van een bezwaarschrift schorst namelijk niet automatisch de geldigheid van 
het besluit. Aan de indiening van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten 
verbonden. Nadere informatie over de behandeling van bezwaarschriften kan worden 
verkregen bij het cluster Advies, tel. 0527 63 35 12/63 33 66. 
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