Handreiking uitvoering en vaststelling van subsidies van 1 juli
2020 tot en met 31 december 2021 in verband met de gevolgen
van het coronavirus
Hoe gaat de gemeente Utrecht in hoofdlijnen om met gesubsidieerde activiteiten
van 1 juli 2020 t/m 31 december 2021 die als gevolg van de maatregelen in de
bestrijding van het Corona wel, gedeeltelijk of geen doorgang vinden?
De gemeente wil coulant omgaan met de vaststelling van subsidies, als de subsidieontvangers door
de crisis als gevolg van het corona virus niet kunnen voldoen aan de verplichtingen van de verleende
subsidies. De voorschotten op de verleende subsidies worden volgens het betaalschema in de
verleningsbeschikking betaald.
De gemeente gaat ervan uit, dat de beperkende maatregelen gevolgen kunnen hebben voor alle
activiteiten in 2020 en 2021. Daarom is de gemeente ook coulant voor de activiteiten van 1 juli 2020
t/m 31 december 2021. De subsidieontvangers maken waar mogelijk gebruik van de landelijke
regelingen. Op de website van Utrecht staat hier meer informatie over: www.utrecht.nl/bestuur-enorganisatie/coronavirus/ondernemers-en-coronavirus/

Wat houdt de handreiking voor subsidies in?
•

Activiteiten die ondanks de beperkende maatregelen gewoon zijn uitgevoerd volgens planning
en aansluitend op de verlengingsbeschikking worden volgens de gewone regels vastgesteld.

•

In het geval activiteiten die door de beperkende maatregelen maar gedeeltelijk kunnen
uitgevoerd of op een andere manier dan in de verleningsbeschikking, dan is de gemeente
coulant bij de vaststelling van de subsidie. Een alternatieve invulling dient te passen binnen de
doelen van de verleende subsidie. Bij twijfel hierover is het van belang om dit eerst te
overleggen met de accounthouder/ contactpersoon. De subsidieontvanger zorgt dat alleen
noodzakelijke kosten worden gemaakt en dat de inkomsten zoveel mogelijk wel worden
gerealiseerd.
De subsidieontvangers maken waar mogelijk gebruik van de beschikbare landelijke,
provinciale en gemeentelijke regelingen. Dit kan in samenspraak met de accounthouder/
contactpersoon.
Uitstellen van de activiteiten naar een later moment in 2020 of 2021 is mogelijk in overleg met
de accounthouder/ contactpersoon. Uitstellen van activiteiten naar een volgend jaar is alleen
mogelijk voor incidentele subsidies (voor eenmalige activiteiten). Bij structurele subsidies
(jaarlijkse subsidies) is er in 2021en/of 2022 weer opnieuw subsidie voor de activiteiten en
daarom is uitstel naar 2021en/of 2022 voor die activiteiten niet zinvol.
Voor het uitstel is altijd een formeel verzoek noodzakelijk aan de gemeente
(subsidie@utrecht.nl). Als de gemeente instemt met uitstel, dan wordt dit vastgelegd in een
gewijzigde verleningsbeschikking met een aangepaste periode voor de subsidieactiviteiten.
Uitgestelde activiteiten die pas in 2021of 2022 worden uitgevoerd gaan ten koste van het
beschikbare subsidiebedrag van 2021of 2022. Een verzoek om de activiteiten pas in 2021of
2022 uit te voeren wordt daarom door de gemeente op dezelfde gronden beoordeeld als
nieuwe aanvragen voor subsidie subsidie in 2021of 2022. Uitstellen van activiteiten zonder
overleg kan tot gevolghebben, dat de subsidie lager wordt vastgesteld
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De subsidie wordt nooit hoger vastgesteld dan het verleende bedrag. Als de activiteiten niet
uitgevoerd kunnen worden voor het verleende bedrag (door afstel of door de latere of
afwijkende uitvoering van activiteiten), kan met de accounthouder/ contactpersoon worden
overlegd over mogelijke oplossingen. Bij wijze van uitzondering kan een aanvullende
subsidieaanvraag worden ingediend, als de uitvoering van de activiteiten naar het oordeel van
de gemeente van groot belang is voor de stad. Hogere kosten of lagere inkomsten door de
beperkende maatregelen komen alleen in aanmerking voor subsidie, als dit nadrukkelijk is
vastgelegd in een gewijzigde verleningsbeschikking.
Als de activiteiten door de beperkende maatregelen helemaal niet kunnen worden uitgevoerd,
dan is het van belang of er al wel (noodzakelijke) kosten zijn gemaakt voor de voorbereiding.
Bij de vaststelling van de subsidie gaan we uit van de gemaakte noodzakelijke kosten en de
inkomsten die gedurende de voorbereiding zijn gerealiseerd, ook al zijn er geen activiteiten
uitgevoerd. Als er geen kosten zijn gemaakt, dient de subsidie geheel te worden terugbetaald.
De handreiking is nadrukkelijk van toepassing op alle activiteiten van 1 juli t/m 31 december
2020, omdat het onzeker is hoe lang de beperkende maatregelen van kracht blijven. Daarbij
vragen we aan de subsidieontvangers om de (voorbereidende) kosten zoveel mogelijk te
beperken, als het onzeker is of de activiteiten kunnen doorgaan. Daarbij dient de
subsidieontvanger rekening te houden met een verlenging van de beperkende maatregelen.
Activiteiten vragen in een aantal gevallen een lange voorbereidingsperiode. Het kan logisch
zijn dat een activiteit wordt afgelast, ook als nog niet bekend is of de beperkende maatregelen
nog van kracht zijn voor de periode waarin deze activiteiten zijn gepland. De gemeente wil dat
subsidieontvangers hierin hun eigen verantwoordelijkheid nemen om de kosten zoveel
mogelijk te beperken. De gemaakte noodzakelijke voorbereidende kosten voor afgelaste
activiteiten passen binnen deze handreiking, ook als achteraf blijkt dat de beperkende
maatregelen dan al zijn opgeheven.
Voor de vaststelling van de subsidies wordt aan de subsidieontvangers nadrukkelijk gevraagd
om een heldere en inzichtelijke onderbouwing te geven van de noodzaak van de gemaakte
kosten en de lagere inkomsten, als de activiteiten niet of deels zijn uitgevoerd. Dit is voor de
gemeente leidend bij de beoordeling van deze kosten en inkomsten.
Naast deze handreiking heeft de gemeente besloten om in een aantal gevallen geen kosten in
rekening te brengen. Dat betreft o.a. vrijstelling van gemeentelijke leges en vrijstelling voor het
betalen van huur aan de gemeente. Als geen gebruik is gemaakt van deze vrijstellingen
worden de gemaakte kosten hiervoor als niet noodzakelijk beoordeeld.
Als is voldaan aan de hieronder gestelde voorwaarden, wordt de subsidie vastgesteld op
basis van de werkelijke kosten en inkomsten Daarbij is het belangrijk, dat de
subsidieontvanger zorgt dat alleen noodzakelijke kosten worden gemaakt en dat de inkomsten
zoveel mogelijk wel worden gerealiseerd.

Aan welke voorwaarden dient een subsidieontvanger te voldoen om voor deze
coulance in aanmerking te komen?
1. De subsidieontvangers spannen zich in om aan de verplichtingen te voldoen en om hun
activiteiten zoveel mogelijk en zo goed mogelijk uit te voeren, eventueel met een
alternatieve invulling.
2. De subsidieontvangers spannen zich in om de nadelige financiële gevolgen te beperken.
3. De subsidieontvangers nemen hun eigen verantwoordelijkheid bij de voorbereidende
kosten van activiteiten. Dat betekent dat de subsidieontvangers bij (grote) uitgaven er
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rekening mee houden, dat de beperkende maatregelen door de landelijke overheid
verlengd kunnen worden.
Bij de vaststelling van de subsidie beoordeelt het college de noodzaak van de gemaakte
kosten en de haalbaarheid van de gerealiseerde inkomsten op basis van de door de
subsidieontvanger bij de verantwoording aangeleverde heldere en inzichtelijke
onderbouwing daarvan.
De coulance geldt voor de gesubsidieerde activiteiten van 1 juli tot en met 31 december
2021, die gehinderd worden door de beperkingen van de landelijke overheid.
De subsidieontvangers maken waar mogelijk gebruik van de beschikbare landelijke,
provinciale en gemeentelijke regelingen. Dit kan in samenspraak met de accounthouder/
contactpersoon.
De subsidieontvangers geven tussentijds aan de gemeente aan, wat de gevolgen zijn voor hun
activiteiten en hun bedrijfsvoering. Daarbij geven zij tevens aan welke inspanningen zij
verrichten om de gevolgen te beperken.
Uitstel van activiteiten is alleen mogelijk als dit met een gewijzigde verleningsbeschikking is
vastgelegd door de gemeente. Voor uitstel van activiteiten dient tijdig en vooraf goedkeuring
gevraagd te worden aan de gemeente (subsidie@utrecht.nl).
Hogere kosten of lagere inkomsten (door uitstel, afstel of een afwijkende uitvoering van de
activiteiten), kunnen in de verantwoording van de subsidie alleen worden opgenomen, als
met een gewijzigde verleningsbeschikking extra subsidie hiervoor is verleend.
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