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Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij ontvangt u een gewijzigd besluit over uw subsidieaanvraag voor World Food Company Growers. De 
reden voor deze wijziging is dat er een verkeerde verwijzing zit in de tekst van de eerdere beschikking over 
de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. Ook hebben wij - na overleg met u - de startdatum vervroegd 
naar 1 november 2018. 
 
Subsidieverlening 
Wij verlenen uw instelling voor de uit te voeren activiteiten een subsidie van € 150.000,00. Voor het project 
vindt daarnaast cofinanciering plaats vanuit de KennisAs. Voor deze subsidie gelden onderstaande 
voorwaarden.  
 
Onderdelen van het programma zijn ook investeringsmatchmaking en makelen & schakelen. Deze 
onderdelen worden uitgevoerd door Oost NL (en in de toekomst wellicht andere partners) resp. RCT. Food 
Valley NL monitort ook op dit terrein de kwaliteit van de dienstverlening.  
 
Als maatstaf gelden de volgende prestaties: 
- tevredenheid deelnemers over investeringsmatchmaking minimaal 7,5; 
- tevredenheid deelnemers over onderdeel makelen en schakelen minimaal 7,5; 
Indien deze waarden niet (dreigen te) worden gerealiseerd, gaat Food Valley NL met de betrokken partner in 
gesprek om de kwaliteit te verbeteren. 

 
Ten behoeve van de beoordeling wordt een vragenlijst voor de deelnemers opgesteld.   
 
Meer werkgelegenheid is een belangrijke doelstelling voor de KennisAs-partners. Hieraan wordt nog geen 
waarde gekoppeld, maar het is wel belangrijk de groei van werkgelegenheid in kaart te brengen. Dit thema 
kan worden opgenomen in de vragenlijst.  
 
Tussentijdse verantwoording 
Jaarlijks vóór 1 september legt u tussentijds verantwoording af over het behalen van de resultaten (KPI’s) 
die zijn opgenomen in deze subsidiebeschikking. Indien hieruit blijkt dat de resultaten niet behaald worden, 
dan kan de bevoorschotting worden stopgezet en de subsidie overeenkomstig worden verlaagd.  
 



Wettelijke grondslag 

Deze subsidie wordt verstrekt op grond van artikel 4:24, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Op 
de subsidieverstrekking zijn zowel de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (hoofdstuk I en artikel 31) als 
de Algemene subsidieverordening Ede 2017 van toepassing. 
 
Opschortende voorwaarde 
Deze subsidie wordt toegekend onder de opschortende voorwaarde van toekenning van een financiële 
bijdrage van de provincie Gelderland voor het project World Food Company Growers van €175.000,00. 
 
Voorschotverlening 
Wij verlenen u een voorschot van € 150.000,-. 
Het voorschot wordt overgemaakt op uw rekeningnummer NL45RABO0329200658, onder vermelding van 
"Subsidie Dossier 18/000457". 
 
Hieronder de termijnen: 
 

termijn bedrag uit te betalen in resultaat evaluatie in 

1e termijn € 75.000,-  N.v.t. Programmaraad, werving en selectie 
deelnemers en mentoren, duidelijkheid 
over aantal deelnemers 1e jaar 

Ultimo 2018 

2e termijn € 25.000,- januari 2019 1e jaar business programma, makelen en 
schakelen, community management 

september 
2019 

3e termijn  € 25.000,- januari 2020 2e jaar business programma, makelen en 
schakelen, community management, 
definitief regelen huisvesting 

september 
2020 

4e termijn € 25.000,- januari 2021 3e jaar business programma, makelen en 
schakelen, community management 

 

 
Tijdens de evaluaties valt een definitief besluit over toekenning van de volgende termijn. 
 
Verrekening eerder voorschot 
Aan uw organisatie is eerder een voorschot verleend ter hoogte van €75.000,- op basis van de beschikking 
van 14 juni 2018. Omdat deze beschikking wordt ingetrokken, zou u dit bedrag normaliter moeten 
terugbetalen. Wij verlenen u voor deze subsidie een voorschot van €150.000,-. Wij passen onze 
bevoegdheid toe om beide vorderingen met elkaar te verrekenen. Dit betekent dat het eerder betaalde 
voorschot geldt alsof het is verleend op basis van deze beschikking. 
 
Toepassing Algemene Groepsvrijstellingsverordening 
De subsidie mag niet leiden tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun in de zin van artikel 107 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Hierbij geldt dat staatssteun in beginsel verboden is. 
Een steunmaatregel kan echter verenigbaar zijn met de interne markt, indien deze valt binnen de juridische 
kaders van de Europese Commissie of door haar is goedgekeurd. 
 
Op deze subsidie is van toepassing Verordening (EU) nr. 651/2014 van de commissie van 17 juni 2014 
waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne 
markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L187/1). Deze verordening zal hierna worden aangeduid 
als: AGVV. In het bijzonder betreft het opleidingssteun zoals bedoeld in artikel 31 van de AGVV.  
 
Toetsing voorwaarden hoofdstuk I AGVV 
-  Wij hebben geconstateerd dat stichting FoodValleyNL geen onderneming in moeilijkheden is zoals 

bedoeld in artikel 2, onder punt 18, van de AGVV.  
-  Wij hebben geconstateerd dat er tegen de stichting FoodValleyNL geen bevel tot terugvordering uitstaat 

als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder punt a, van de AGVV.  
-  Wij hebben vastgesteld dat de totale subsidie is gelegen onder de drempel voor opleidingssteun van 2 

miljoen euro per project. 
-  Wij hebben vastgesteld dat sprake is van transparante steun, nu deze wordt verstrekt in de vorm van 

subsidie. 
-  Wij hebben vastgesteld dat met de uitvoering van dit project niet eerder is begonnen dan na de aanvraag 

van 16 april 2018.  



 
Volgens uw nadere verklaring start het project op 1 november 2018. Wij merken 1 november 2018 daarom 
aan als begindatum van de projecten en 31 oktober 2021 als einddatum van het project (laatste dag). 
 
Subsidiabele kosten en steunintensiteit 
Op basis van de gegevens in uw subsidieaanvraag verleen ik u voor ten hoogste €150.000,- subsidie. De 
steun wordt verleend voor de volgende kostencomponenten: 

 Programmamanagement 

 Community-management 

 Werving en selectie van deelnemers en mentoren 

 Inspirationele spreker 

 Hosting locatie en catering 
 
De subsidie bedraagt minder dan 70% van de in artikel 31, vierde lid, aanhef en onder b van de AGVV 
genoemde in aanmerking komende kosten. Dit bedrag is inclusief alle eventuele belastingen waaronder de 
BTW. Conform artikel 31, tweede lid, worden de volgende, rechtstreeks aan het project toe te rekenen 
kosten, gemaakt in de periode van 1 november 2018 tot en met 31 oktober 2021 door ons subsidiabel 
geacht: 
 

 de personeelskosten van de opleiders, voor de uren dat de opleiders aan de opleiding deelnemen; 

 rechtstreeks met het opleidingsproject verband houdende operationele kosten van opleiders en 
deelnemers aan de opleiding, zoals reiskosten, accommodatiekosten, materiaal en benodigdheden die 
rechtstreeks met het project verband houden, de afschrijving van werktuigen en uitrusting voor zover 
deze uitsluitend voor het opleidingsproject worden gebruikt; 

 kosten van adviesdiensten met betrekking tot het opleidingsproject; 

 de personeelskosten van de deelnemers aan de opleiding en algemene indirecte kosten (administratieve 
kosten, huur, algemene vaste kosten), voor de uren dat de deelnemers de opleiding bijwonen. 

 
Discontering steun en kosten in tranches 
Zowel de steun als de kosten worden gedisconteerd naar hun waarde op het moment van toekenning (netto-
contante waarde). Hierbij wordt gerekend met de disconteringsrente die geldt op het moment van toekenning 
van de steun. Deze bedraagt 0,82%. In de onderstaande tabel is de netto contante waarde van de steun 
opgenomen en de wijze van berekening van de gedisconteerde kosten. 
 

Tijdvak Discontering kosten Netto contante waarde steun 

Jaar 1 
23 november 2018 -  
23 november 2019 

Geen discontering € 100.000 

Jaar 2  
23 november 2019 - 
23 november 2020 

Totale kosten / (1 + 0,0082) € 24.796,67  

Jaar 3 
23 november 2020 - 
23 november 2021 

Totale kosten / (1,0082 * 1,0082) € 24.594,99  

Totaal: Nader te bepalen € 149.391,66 

 
NB: bij de vaststelling van de subsidie gaan wij uit van de netto contante waarde van de kosten. De in 
aanmerking komende kosten (netto contante waarde) kunnen wij tot maximaal 70% subsidiëren.  
 
Cumulatie van steun 
Het project mag op basis van meerdere Europese steunkaders subsidie ontvangen, binnen de voorwaarden 
die zijn gesteld in artikel 8 van de AGVV. In het bijzonder is het toegestaan om steun te ontvangen op grond 
van meerdere regelingen, indien het andere in aanmerking komende kosten betreft. De steun mag ook 
betrekking hebben op dezelfde in aanmerking komende kosten, mits de totale drempel of steunintensiteit 
niet wordt overschreden. 
 
 
 
 
 



 
Publicatie en informatie 
Conform artikel 9 van de AGVV worden de publicatieverplichtingen nageleefd. Bij individuele 
steunverleningen van meer dan €500.000 worden de benodigde gegevens binnen zes maanden vanaf de 
datum van de toekenning van de steun gepubliceerd via de State Aid Transparency Award Module (TAM). 
Vanaf de datum van steunverlening blijven de gegevens tien jaar beschikbaar (artikel 9, vierde lid, van de 
AGVV). 
 
Algemene verplichtingen 
Voor de uitvoering van het project gelden de volgende algemene verplichtingen op grond van de AGVV: 
 
1. De inrichting van uw administratie dient zodanig te zijn dat deze aansluit bij de door u ingediende 

begroting en daaruit te allen tijde op eenvoudige en duidelijke wijze de rechtstreeks aan het project toe 
te rekenen kosten kunnen worden afgelezen. Ter zake van de loonkosten dient door middel van een 
urenadministratie vastgestelde urenverantwoording aanwezig te zijn.  

2. U bewaart alle administratieve gegevens gedurende een periode van tien jaar vanaf de dagtekening van 
dit besluit. Wij zijn verplicht op verzoek van de Europese Commissie binnen 20 werkdagen gegevens en 
bewijsstukken te verstrekken over toepassing van de AGVV. U verleent hieraan alle mogelijke 
medewerking. 

  
Hoe verantwoordt u deze subsidie? 
Om te beoordelen of u de afgesproken activiteit(en) heeft uitgevoerd, verwachten wij uiterlijk binnen 13 
weken na afronding van uw activiteit een aanvraag tot subsidievaststelling. U kunt de aanvraag tot 
vaststelling indienen via onze website (www.ede.nl). Op onze website klikt u op de knop ‘digitaal loket’ en 
vervolgens op ‘subsidies’. Kies nu ‘één digitaal formulier’ en volg de instructies op het scherm. 
 
Met dat digitale aanvraagformulier stuurt u de volgende stukken mee: 

 inhoudelijk verslag, waaruit blijkt of de resultaten zijn gerealiseerd, de gesubsidieerde activiteiten zijn 
verricht en hebben bijgedragen aan de resultaten, en of aan de verplichtingen is voldaan; 

 een financiële verantwoording, van de baten en lasten zoals opgenomen in de subsidieaanvraag; 

 een urenverantwoording en facturen, over de uitgaven voor de onderdelen waarvoor wij u subsidie 
verlenen. 

 een controleverklaring bij de financiële verantwoording, door een onafhankelijk accountant. De 

controle moet worden verricht op basis van een voldoende betrouwbaar controleprotocol. U kunt 

hiervoor gebruik maken van het Verantwoordings- en accountantsprotocol Gemeente Ede 2018.  

* Onder de € 125.000 is een controleverklaring niet noodzakelijk. 

* Tussen € 125.000 en € 250.000 : controleverklaring van een accountant. Tenzij u hiervoor een  

  ontheffing heeft. 

* Vanaf € 250.000 : controleverklaring van een accountant. 

Binnen dertien weken na ontvangst van de complete aanvraag stellen wij de verleende subsidie vast.  

Bent u het niet eens met dit besluit? 
Wij adviseren u om voor uitleg over dit besluit eerst contact op te nemen met uw contactpersoon [ambtenaar 
1], telefoon [telefoonnummer 1] of e-mail [e-mailadres 1]. Vanaf 1 januari 2019 is uw contactpersoon 
[ambtenaar 2], telefoon [telefoonnummer 2], of e-mail [e-mailadres 2]. 
 
Wilt u hierna bezwaar maken?  
Bezwaar maakt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit. U gaat hiervoor naar 
www.ede.nl/bezwaarmaken en vult via het tabblad Aanvragen het formulier ‘Bezwaarschrift indienen’ in.  
Als u ons liever een brief stuurt, wilt u dan in uw brief de volgende punten vermelden? 

 uw naam, adres en telefoonnummer; 

 de datum waarop u uw brief schrijft; 

 het zaaknummer (of stuur een kopie mee van het besluit waartegen u bezwaar maakt); 

 een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt; 

 de redenen waarom u bezwaar maakt; 

 uw handtekening. 
 

 

 

http://www.ede.nl/
http://www.ede.nl/bezwaarmaken


 

Heeft u nog vragen? 

Wilt u daarbij zaaknummer 104016 en subsidiedossier 18/000457 vermelden. 
 
Tenslotte 
Wij wensen uw instelling veel succes bij de uitvoering van de activiteiten. 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
drs. P.C.M. van Elteren  mr. L.J. Verhulst 
de secretaris,     de burgemeester. 


