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Onderwerp: Overzicht Bunnik Aan Zet Fonds
Geachte leden van de gemeenteraad,
Op 19 januari 2017 hebben wij vragen ontvangen van Perspectief 21 over het Bunnik Aan Zet Fonds. In
deze notitie beantwoorden wij graag die vragen, die cursief zijn weergegeven.
Aanvullende informatie over de activiteiten en ervaringen van de leden van de beoordelingscommissie
van het Fonds vindt u in een informatienota die u tezelfdertijd ontvangt. Die nota begeleidt het jaaroverzicht 2016 van de beoordelingscommissie van het Bunnik Aan Zet Fonds.
Hoeveel subsidieaanvragen zijn er ingediend bij het Bunnik Aan Zet Fonds?
In 2016 – het eerste jaar van het Bunnik Aan Zet Fonds – zijn er in totaal negen aanvragen bij het
Fonds ingediend. Deze aanvragen hadden heel verschillende achtergronden, zoals duurzaam vervoer,
jongerenwerk, energiebesparing, vluchtelingenwerk, cultuur en lokale geschiedenis. Ook vroegen twee
sociale initiatieven om een bijdrage uit het Bunnik Aan Zet Fonds.
Hoeveel aanvragen zijn tot nu toe gehonoreerd?
De beoordelingscommissie heeft over vier van de negen aanvragen een positief advies uitgebracht aan
het college. Burgemeester en wethouders hebben deze bindende adviezen van de commissie gevolgd
en deze vier subsidies vastgesteld en toegekend.
Is het bedrag van 30.000 euro al in zijn geheel uitgegeven?
Voor het Bunnik Aan Zet Fonds is structureel dertigduizend euro gereserveerd. Vorig jaar is in totaal
8.900 euro toegekend aan de vier initiatieven die de commissie positief beoordeelde.
Een van die initiatieven, heeft de beoordelingscommissie eind vorig jaar laten weten dat hun project
zich anders ontwikkelt dan in de aanvraag was weergegeven. De initiatiefnemers stelden daarop zelf
voor om het toegekende subsidiebedrag van 1.300 euro terug te geven. Dat voorstel is begin 2017
overgenomen door het college. De initiatiefnemers werken aan een nieuwe aanvraag.
Graag ontvang ik een overzicht van de gehonoreerde aanvragen met de daarbij behorende bedragen.
Het betreft de volgende vier aanvragen en bedragen:
1. Bruisend Hart van Bunnik
5.000 euro
2. Oudjaaractiviteit voor jong en oud
600 euro
3. Energie Groep Bunnik
2.000 euro
4. Project Betrokken nieuwkomers
1.300 euro
De laatstgenoemde subsidie is, op voorstel van de initiatiefnemers zelf, begin 2017 teruggevraagd. Zij
werken, zoals aangegeven, aan een nieuwe aanvraag.
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