
Subsidiebureau
Postadres  Postbus 2158, 3500 GD Utrecht
Telefoon  030 – 286 33 36
E-mail  subsidie@utrecht.nl
www.utrecht.nl/subsidie

Stichting TivoliVredenburg
De 
Postbus 19232
3501 DE  UTRECHT

Behandeld door
Dossiernummer 4892435
Onderwerp Besluit verlening

subsidie gebouw-
gebonden kosten

Verzenddatum 5 december 2017

Beste ,

In navolging van het advies van het Onderzoeks- en Adviesteam TivoliVredenburg (OAT) onder
voorzitterschap van Carolien Gehrels en uw aanvraag hebben wij besloten uw organisatie een
meerjarige exploitatiesubsidie te verlenen voor de periode 2017-2020 en met ingang van 2017 meer
ruimte in de exploitatie te geven voor opvang van de gebouwgebonden kosten door een structurele
verlaging van de huisvestingslasten met een bedrag van jaarlijks € 1,7 mln.

Wat is ons besluit?
U ontvangt voor de periode 2017 tot en met 2023 een subsidie van in totaal € 11.900.000,00 als
tegemoetkoming in de gebouwgebonden kosten van het door u in deze periode geëxploiteerde pand
TivoliVredenburg. De subsidie wordt uitbetaald volgens het schema hieronder.
Indien wij in enig jaar besluiten tot een accres, zal dit worden toegevoegd aan het betreffende
jaarbedrag. Dit accres volgt de bij de Voorjaarsnota vastgestelde loon- en prijscompensatie en is niet
gekoppeld aan een eventuele huurverhoging.
U dient deze brief te beschouwen als de verleningsbeschikking voor de gehele periode 2017 tot en
met 2023. In het schema hieronder vindt u de bedragen die zijn vastgesteld voor 2017 en 2018.

Wij zullen u met ingang van november 2018 jaarlijks schriftelijk informeren over het door u te
ontvangen voorschot inclusief een eventueel accres voor een volgend jaar.
Voorjaar 2023 zullen we u een voorstel doen voor de wijze waarop wij de bijdrage voor opvang van de
gebouwgebonden kosten met ingang van 2024 denken vorm te geven.

Hoe krijgt u de subsidie betaald?
De betalingen storten wij op IBAN NL66RABO0146686632. In het schema hieronder vindt u een
overzicht van de betalingen.

Betaaldatum Bedrag Blokkade
november 2017 € 1.700.000,00
januari 2018 € 1.700.000,00 plus € 30.600 ,00 accres
januari 2019 € 1.700.000,00 plus evt. accres
januari 2020 € 1.700.000,00 plus evt. accres
januari 2021 € 1.700.000,00 plus evt. accres
januari 2022 € 1.700.000,00 plus evt. accres
januari 2023 € 1.700.000,00 plus evt. accres
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Rapportages
U dient deze subsidie en bevoorschotting gespecificeerd mee te nemen in de jaarlijkse
eindrapportages van uw organisatie. Zie voor de eisen gesteld aan deze eindrapportages de
verleningsbeschikking jaarsubsidie 2017 (dossier 3951445).

Hoe stuurt u de rapportage?
Wilt u de rapportage per e-mail sturen naar subsidie@utrecht.nl? Vermeld ook uw dossiernummer in
uw e-mail. Bestanden groter dan 25 MB kunt u het beste verdelen over meerdere e-mails.

Welke wet- en regelgeving is van toepassing?
Op dit besluit is de Algemene Wet Bestuursrecht (artikelen 4.21 t/m 4.80) en de Algemene
Subsidieverordening 2014 van de Gemeente Utrecht van toepassing. U kunt deze nalezen op
www.utrecht.nl/subsidie.

Bent u het niet eens met dit besluit?
U kunt tot 6 weken na de verzenddatum van deze brief bezwaar maken. Liever hebben wij dat u eerst
contact met ons opneemt. Wij beantwoorden graag uw vragen over deze brief. Blijft u het oneens?
U kunt óf digitaal bezwaar maken op www.utrecht.nl/bezwaar óf een brief sturen naar het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. Vermeld altijd de reden van uw
bezwaar en het dossiernummer van uw subsidieaanvraag.

Heeft u nog vragen?
Neemt u gerust contact op met . Zij is bereikbaar via e-mail:  of via
telefoonnummer: . Houdt u uw dossiernummer bij de hand? Zo kunnen wij u sneller
helpen. Uw dossiernummer is 4892435.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Utrecht,

Peter Steijn,
Themadirecteur Gezond Leven Stad.

Deze brief is digitaal ondertekend. Daarom ziet u geen geschreven handtekening staan.




