
 
 

Schriftelijke vragen aan het college                
 
 

Reg. nr:  

Datum: 11 mei 2021 
 

Aan de voorzitter van de raad 
 

Steller vragen: Marco Petri (PCG) 
 

Onderwerp: Vervolgvragen Subsidieregeling Vitaliteit 
 

Naar aanleiding van de beantwoording van de schriftelijke vragen van de PCG-fractie over 
de subsidieregeling Vitaliteit volgen hieronder nog een paar vervolgvragen. 
 
Het college wordt verzocht deze vragen schriftelijk te beantwoorden: 
 

1. Uit de beantwoording blijkt dat vanaf half april het mogelijk is om subsidie aan te 
vragen. Is het ook bekend wat de uiterste indieningsdatum is?  
 

2. Zijn er inmiddels gesprekken met ondernemers geweest over een plan voor het 
aanvragen van deze vitaliteitssubsidie en verwacht het college tijdig over een 
dergelijk plan te kunnen realiseren? 
 

3. Mocht de tijdspanne te kort zijn om e.e.a. in een mooi plan te kunnen gieten is het 
college dan voornemens om uitstel te vragen aan de provincie? 
 

4. De PCG fractie verzoekt het college de gemeenteraad op de hoogte te houden van 
de genomen/te nemen stappen om voor deze vitaliteitssubsidie in aanmerking te 
komen. 

 

Toelichting:  
De PCG fractie en velen anderen maken zich zorgen over de vitaliteit van de binnenstad en 
de dorpskernen nu de langdurige lockdowns en de gevolgen hiervan voor onze 
middenstand en horeca ernstige vormen aannemen. De vitaliteit staat onder druk. 
 

De PCG fractie is dan ook verheugd dat er de provincie heeft ingestemd met een 
zogenaamde subsidieregeling vitaliteit binnensteden/dorpskernen. 
 

De PCG fractie heeft vanuit de gemeente hierover niets vernomen. De fractie hoopt dat 
deze subsidieregeling tot een financiële impuls om de vitaliteit een boost te geven. 
 

De PCG-fractie is verheugd om uit de beantwoording van de eerste vragen te merken dat 
het college een mogelijk  verzoek om subsidie in te willen dienen wil onderzoeken. 
Echter om er zeker van te zijn dat ook echt gaat gebeuren wil de fractie hier bovenop zitten. 
Het zou jammer zijn als Wijk bij Duurstede de subsidie mis zou lopen.  
 



 


