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Aan het bestuur van 

mailgeadresseerde  

     
 

 
 

 
 
 
 datum: 31-03-2020 e-mail: g.deboeck@debilt.nl bijlage:  

      

     uw kenmerk: 
 

doorkiesnr.: 
(030) 228 9565 
06-13291779 

afdeling: Subsidies 

      
ons kenmerk:  contactpersoon: G.C. De Boeck onderwerp: Corona en subsidie 

 
 
Geacht bestuur, 
 

Het coronavirus houdt ons momenteel allen in de ban en heeft ook gevolgen voor de uitvoering van activiteiten 

waarvoor u van ons subsidie ontvangt. Gezien de uitzonderlijke situatie waarvan het verloop op dit moment nog 
niet kan worden voorzien, vragen wij uw aandacht voor het volgende.  

 
Termijnen 

Indien u voorziet dat u wettelijke termijnen voor het aanvragen en/of verantwoorden van uw subsidie niet kunt 
behalen, vragen wij u dit te laten weten via subsidies@debilt.nl. U krijgt van ons dan uitstel. 

 

Continuïteit 
Indien ten gevolge van de coronacrisis de continuïteit van uw activiteiten in het gedrang komt, kunt u contact 

opnemen met uw accounthouder bij de gemeente. Wij zoeken met u graag naar een oplossing. Uiteraard kunt u 
van ons hierin een redelijke opstelling verwachten. 

 

Ondervindt u nadelige, financiële gevolgen door de coronacrisis die de continuïteit van uw organisatie raken? Op 
de gemeentelijke website https://www.debilt.nl/ondernemen/coronavirus-gemeentelijke-financiele-maatregelen-

voor-ondernemers zijn alle landelijke voorzieningen en maatregelen voor ondernemers opgenomen waarop veelal 
ook gesubsidieerde instellingen een beroep kunnen doen. Daarnaast kunnen wij met u maatgerichte afspraken 

maken in het kader van de lopende subsidie.   
 

Overige subsidie gerelateerde zaken 

Voor andere subsidie gerelateerde vragen kunt u contact opnemen met uw accounthouder bij de gemeente of 
met ondergetekende. Wij zoeken samen met u graag naar wegen om de gevolgen van de actuele crisis zo goed 

en verstandig mogelijk op te lossen. Wij staan hierin zij aan zij! 
 

Voor overige informatie en maatregelen over het coronavirus verwijzen wij u naar onze website:  

https://www.debilt.nl/nieuwsoverzicht/actuele-informatie-coronavirus-in-gemeente-de-bilt 
 

Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen indien u met ons wilt overleggen. Wij wensen u de komende tijd 
veel sterkte. 

 

Met vriendelijke groet, 
Namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt, 

 
 

 
Gilbert De Boeck 

Beleidsadviseur subsidies 
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