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Aanvraagformulier Subsidieregeling Westland III Agenda 

NB: Er kunnen alleen subsidieaanvragen worden gedaan voor projecten en/of activiteiten die deel uitmaken van 

het ‘Westland Agenda III Programma’, d.w.z. dat deze projecten en/of activiteiten staan op de projectenlijst van 
dit programma.  

Het college voegt projecten aan deze lijst toe op advies van de Stuurgroep Westland Agenda III. Voorstellen 

voor opname op de projectenlijst worden periodiek besproken in deze stuurgroep en kunnen worden ingediend 

bij de secretaris van de stuurgroep. Verdere informatie hierover en een formulier voor het voorleggen van een 

projectidee aan de Stuurgroep Westland Agenda III zijn beschikbaar op de website van de gemeente: 

https://www.gemeentewestland.nl/ondernemen/subsidies.html bij  ‘Subsidieregeling Westland Agenda III’. 

 

Bij de aanvraag dient u bij te voegen: 

- Een project- of activiteitenplan, waar minimaal de volgende onderwerpen aan de orde komen:  

(1) initiatiefnemers en organisatie project, (2) doel project, (3) hoe het project bijdraagt aan het 

versterken van het ondernemersklimaat in de gemeente en een economische gezonde gemeente,  

(4) activiteiten en (5) beoogde resultaten. 

- Een begroting, waaruit inzichtelijk blijkt welke kosten worden voorzien voor de uitvoering van de 

(project)activiteiten en een onderbouwing van die kosten. 

 

U dient het formulier met bijlagen op te sturen naar:  

Gemeente Westland  

Afdeling Beleid / Economie 

Programma Westland Agenda III 

t.a.v. de programmamanager F. Pijls 

Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk 

of  

E: info@gemeentewestland.nl 

 

 

 

Naam project  

 

1. Aanvrager 

Naam organisatie (statutair) :   

Postadres:   

Postcode en plaats:   

Inschrijfnummer KvK:   

Bankrekeningnummer (IBAN): 
waarnaar de subsidie kan worden overgemaakt 

 

Contactpersoon: Naam:  

 Functie:  

 Telefoon:  

 Email:  

 

Verzoekt op grond van de Subsidieregeling Westland III Agenda om een subsidie van € …………………… 

  

https://www.gemeentewestland.nl/ondernemen/subsidies.html
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2. Thema project 

Binnen welk thema valt het project hoofdzakelijk? 

O  Innovatie en ontwikkeling 

O  Duurzaamheid en gezondheid 

O  Arbeidsmarkt en onderwijs 

O  Werklocaties en dorpscentra  

O  Toerisme en Recreatie 

O  Agrologistiek   

O  Anders, namelijk……………….. 

 

3. Doel project 

Vat samen wat het doel van het project is en hoe het project bijdraagt aan het versterken van het 

ondernemersklimaat in de gemeente en een economische gezonde gemeente. Maximaal 10 regels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Activiteiten 

Benoem de belangrijkste activiteiten in het project. Maximaal 5 activiteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Start en einddatum 

Beoogde startdatum van (project)activiteiten  

Beoogde einddatum van (project) activiteiten  

 

6. Kosten 

Benoem de belangrijkste kostensoorten uit de begroting (zoals personeel, uitbesteding e.d.) en de hoogte 

daarvan. 

Kostensoort Bedrag (€) 
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

Totaal  
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7. Staatssteun 

Ingevolge artikel 16c van de ASV Westland 2016 en artikel 6 lid g van de regeling zal de subsidie worden 

geweigerd indien de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd onder ongeoorloofde staatssteun 

vallen. Licht toe waarom de gevraagde bijdrage niet onder ongeoorloofde staatssteun valt. Onderbouw b.v. 

waarom geen sprake is van staatssteun of van welke vrijstelling u gebruik wil maken ingeval wel sprake is van 

staatssteun. Voeg eventueel een analyse bij. Indien u van deminimis gebruik maakt, voeg dan een 

deminimisverklaring bij. Zie voor meer informatie: https://europadecentraal.nl/onderwerp/staatssteun/ 

 

 

 

 

 

 

 

8. Verklaring 

Ondergetekende  verklaart: 

 bevoegd en/of gemachtigd te zijn om deze aanvraag (mede namens eventuele 

medeaanvragers) te ondertekenen;  

 kennis te hebben genomen van de geldende wet- en regelgeving op basis waarvan deze 

subsidie wordt aangevraagd;  

 te beschikken over de benodigde eigen middelen ter cofinanciering van de kosten van de 

uitvoering van het project; 

 de eventueel benodigde vergunningen en/of ontheffingen benodigd voor de uitvoering van 

het project te hebben verkregen, dan wel op korte termijn te zullen verkrijgen; 

 deze subsidieaanvraag, inclusief bijlagen volledig, juist en naar waarheid te hebben ingevuld. 

 

Naam:  

Functie:  

Datum:  

Handtekening:  

 

 

 

 

https://europadecentraal.nl/onderwerp/staatssteun/

