
BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Van : Het college
Aan : De raad
Datum : Dinsdag 9 maart 2021
Betreft : Antwoord op schriftelijke vragen ex art. 34 Verordening raadswerk, 

fractie GroenLinks-PvdA inzake de oprichting van STIL

In een brief van 21 februari 2021, stelt de fractie van GroenLinks- PvdA een aantal vragen 
over de oprichting van de STIL, de prestatiesubsidie en de rol van de gemeente.
Hieronder vindt u de gestelde vragen met de tekst over de aanleiding en de bijbehorende 
antwoorden.

Aanleiding voor de vragensteller
Naar aanleiding van de oprichting van de Stichting Toeristische Informatieverstrekking 
Leusden (STIL) in de RIB 2021-02 Uitwisseling van 18 februari 2021, heeft GroenLinks-
PVDA enkele vragen gesteld aan het college.

Vraag
Hoe hoog was de subsidie die in het verleden aan STIA werd gegeven?

Antwoord
De prestatiesubsidie bedroeg in het laatste jaar aan de STIA € 26.500. 

Vraag
Om welk bedrag gaat het als u het heeft over prestatiesubsidie en is de prestatie 
omschreven?

Antwoord
Er staat nog een bedrag van € 26.500,- voor 2021 gereserveerd in de begroting. Dit bedrag 
zal worden toegekend.
De prestatie wordt vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst, waarin de nadere 
voorschriften en een uitwerking van de gesubsidieerde activiteiten zijn opgenomen.  

Vraag
Gaat het vanaf nu, om een bedrag of om twee bedragen die beschikbaar komen voor de 
nieuwe Stichting?

Anwoord
Het gaat om een bedrag, dat zal worden uitgekeerd in 12 maandelijkse termijnen.
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Vraag
Voor hoe lang wordt deze verplichting aangegaan en kan de nieuwe Stichting er op 
rekenen?

Antwoord
De subsidie wordt jaarlijks toegekend, na goedkeuring van de kwartaal- en jaarverslagen (dit 
volgens de subsidiebepalingen in de Algemene wet bestuursrecht titel 4.2). De intentie is om 
na 2 jaar de prestatiesubsidie structureel aan te gaan. 
In de jaarbegrotingen ná 2021 zal deze post wel als vaste post meebegroot moeten blijven 
worden.

Vraag
De gemeente zegt nauw betrokken te blijven bij de beleidsmatige taken van de stichting. 
Hoe krijgt deze betrokkenheid gestalte?

Antwoord
Adviseur Recreatie & Toerisme zal nauw betrokken blijven bij de beleidsmatige activiteiten 
van de stichting in de rol van Raad van Toezicht en zal het college hiervan regelmatig 
verslag doen.
In de prestatieovereenkomst stellen wij als voorwaarde dat er viermaal per jaar een 
kwartaalverslag wordt ingediend. Bij elke nieuwe – jaarlijkse – aanvraag kan de frequentie 
worden herzien, afhankelijk van de voortgang en noodzaak. Ook zal de rol van de gemeente 
als toezichthouder bij elke verlenging opnieuw bepaald worden. 
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