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Stichting TivoliVredenburg Behandeld door 
Dossiernummer 7278770 

Vredenburgkade 11 
3511 WC UTRECHT Onderwerp Verlening subsidie 

Cultuurnota 2021-
2024 

Verzenddatum 17 februari 2021 

Beste , 

U hebt een meerjarige subsidie gevraagd voor uw activiteiten in de periode van 2021-2024 op grond van de 
Cultuurnota 2021-2024. Ons beleid is vastgelegd in de beleidsregel Cultuurnota 2021-2024 ‘Kunst kleurt de 
stad’. In deze brief vindt u ons besluit en wat u van ons kunt verwachten. Daarnaast leest u wat wij van u 
verwachten. 

Hoe is uw aanvraag beoordeeld?  
Ter voorbereiding van ons besluit hebben wij uw aanvraag voorgelegd aan de 'Adviescommissie 
TivoliVredenburg 2021-2024' met het verzoek deze te beoordelen volgens de criteria die in de 
beleidsregel Cultuurnota 2021-2024 staan. Daarnaast heeft de commissie een reeks aanvullende 
aandachtspunten in haar rapport meegenomen die voortvloeien uit Motie 2016/127 die is 
aangenomen bij de besluitvorming over de subsidie 2017-2020 aan uw instelling. Ook heeft de 
commissie op ons verzoek geadviseerd over de aanpassing van het gebouw als onderdeel van de 
FAME-plannen gericht op kwaliteitsverbetering van het gebouw en de directe omgeving. 
De Adviescommissie heeft een positief advies uitgebracht. Wij vinden dat de commissie haar werk 
zorgvuldig heeft gedaan en hebben besloten het advies over te nemen in de nota Subsidieverdeling 
Cultuurnota 2021-2024 waar het de continuering van de reguliere jaarsubsidie en de bijdrage aan de 
gebouw-gebonden kosten betreft. 
De commissie adviseerde voorts om net als in 2017-2020 aanvullende subsidies te verstrekken voor 
innovatieve, op inclusie gerichte programmering (structureel) en verdere zakelijke versterking 
(incidenteel, af te bouwen in vier jaar). Wij kunnen ons inhoudelijk goed vinden in dit onderdeel van 
het advies. Deze aanvullende bedragen zijn betrokken bij de integrale afweging van de 
Programmabegroting 2021. U hebt inmiddels bericht ontvangen hierover en wij hebben besloten uw 
subsidiebedrag te verhogen. 

Deze beschikking betreft alleen de reguliere jaarsubsidie. Voor de bijdrage gebouw-gebonden kosten hebt u 
op 7 december 2017 een meerjarige beschikking ontvangen voor de periode 2017-2023 (dossier 4892435). 
Voor de wijze waarop wij deze bijdrage met ingang van 2024 zullen continueren, ontvangt u medio 2023 een 
voorstel van ons. 

Het adviesrapport van de Commissie Gehrels getiteld ‘TivoliVredenburg voor iedereen’ hebt u op 
4 juni 2020 per mail ontvangen. U bent per mail van 13 juli 2020 geïnformeerd over het 
subsidiebesluit voor uw organisatie zoals opgenomen in de nota Subsidieverdeling Cultuurnota 2021-
2024. 

Het College van Burgemeester en wethouders heeft op basis van het rapport besloten om naast de reguliere 
exploitatiesubsidie aanvullende bedragen beschikbaar te stellen. Het gaat om een structurele verhoging van 
€ 200.000,00 jaarlijks, voor versterking van de diverse programmering. 
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Daarnaast ontvangt u een subsidie van totaal€ 500.000,00 voor de periode van 2021-2024 voor verdere 
zakelijke versterking. De gemeenteraad heeft dit besluit bij de Programmabegroting 2021 bekrachtigd. 

Bijzondere situatie 

Houd er rekening mee dat uw plan misschien niet uitvoerbaar is door de maatregelen die u en anderen 

moeten nemen in verband met de uitbraak van het corona-virus in 2020. Wij vragen u om hier extra rekening 

mee te houden als u in 2021 al grote uitgaven gaat doen voor uw activiteit. Laat het ons zo snel mogelijk 
weten als uw plan of planning verandert. U kunt de veranderingen mailen naar subsidie@utrecht.nl. of u 

neemt contact met ons op via het klantloket. 

Wat is ons besluit voor de periode van 2021-2024? 

U ontvangt een subsidie van maximaal€ 36.997.088,00 voor de periode van 2021-2024. Het subsidiebedrag 

is afhankelijk van de jaarlijkse inflatiecorrectie. Voor 2021 hebben wij uw subsidiebedrag verhoogd met 2,9% 

inflatiecorrectie en verlenen wij€ 9.326.447,00. De subsidie is bedoeld voor de activiteiten in de periode van 

01 januari 2021 tot en met 31 december 2024 zoals u die hebt omschreven in uw aanvraag. Deze activiteiten 

dragen bij aan de culturele infrastructuur van Utrecht. 

Staat teun 

We verlenen u deze subsidie met toepassing van 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 (Publicatieblad van de Europese Unie, L 

187 van 26 juni 2014), artikel 53, teun voor cultuur en in tandhouding van het erfgoed 

Indien de Europese Commissie bepaalt dat de steun toch als ongeoorloofde staatssteun moet worden 

aangemerkt, zal de steun, inclusief de daarover genoten rente, worden teruggevorderd. 

Graag wijzen wij u er op dat wij, volgens de regels van de AGW, geen subsidie aan u betalen als er 

tegen u een eerder bevel tot terugvordering open taat van de Europe e Commi ie, omdat u 

gelden hebt ontvangen voor steun die onrechtmatig en onverenigbaar zijn met de interne 

markt. 

Na het verzenden van dit be luit, zullen wij over deze ub idie een kenni geving doen bij de Europe e 

Commissie (artikel 11 AGVV) en publiceren wij het besluit op onze website (artikel 9 AGVV). 
Als wij aanvullende informatie van u nodig hebben, dan heeft u 14 dagen de tijd om de informatie aan 

te leveren. 

Waar houdt u verder rekening mee? 

Wij gebruiken sinds deze maand een nieuw computersysteem, waarin wij uw subsidie financieel verwerken. 

U kunt voortaan inloggen met e-herkenning en daarmee uw eigen subsidies beheren. Daarom adviseren wij 
u om de e herkenning (betrouwbaarheid niveau 2+) voor uw organi atie aan te vragen Meer informatie 
hierover vindt u op de website https://eherkenning.nl. 
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Wat verwachten wij van u? 
Om uw subsidie jaarlijks definitief te bepalen , hebben wij informatie van u nodig in de vorm van een 
eindrapportage. Deze stuurt u uiterlijk op .Q!Juni van het volgende kalenderjaar. 

De eindrapportage bestaat uit de volgende onderdelen: 
• Een Gaar)verslag over hoe de activiteiten zijn gegaan. Geef een toelichting als u bent afgeweken van uw 
plan. 
• Een ingevuld gegevensformat Kengetallen en Financiën. Meer hierover leest u in de alinea over wat wij nog 
meer van u verwachten. 
• Een ingevuld Voortgangsformulier (zie alinea over wat wij nog meer van u verwachten) 
• Een financieel jaarverslag Gaarrekening) dat voldoet aan het verantwoordingsprotocol van de gemeente 
Utrecht. 
• In het financieel verslag zet u drie kolommen naast elkaar met daarin: het resultaat, de begroting en het 
resultaat van het voorgaande jaar. Geef een toelichting als het resultaat meer dan 10% afwijkt van uw 
begroting. 
• Een controle-verklaring van een accountant over het financieel jaarverslag. Uit de verklaring moet blijken 
dat het Accountantsprotocol van de gemeente Utrecht is gevolgd. 
Deze verklaring is niet nodig als u per jaar minder dan € 100.000,00 aan subsidies van de gemeente 
ontvangt. U vindt het Verantwoordings- en accountantsprotocol op de website www.utrecht.nl/subsidie. 
Vergeet niet uw dossiernummers te vermelden. 

Wilt u een reserve vormen? 
Als u een boekjaar afsluit met een positief financieel resultaat, berekent u welk aandeel onze gemeentelijke 
subsidie heeft in de totale omzet. Dit gedeelte van het resultaat voegt u toe aan het 'Bestemmingsfonds 
gemeente Utrecht' (artikel 19.4 en 19.5 van de Algemene Subsidieverordening). Bedragen uit het 
Bestemmingsfonds gemeente Utrecht kunnen alleen worden ingezet voor activiteiten waarvoor wij subsidie 
hebben verleend. Als er een overschot ontstaat doordat u (een deel van uw) activiteiten niet kunt uitvoeren, 
dan kunnen wij tussentijds de subsidie gedeeltelijk terugvorderen. 

Bij de vaststelling van het laatste subsidiejaar van de Cultuurnotaperiode 2021-2024 kan een positief saldo in 
'Bestemmingsfonds gemeente Utrecht' worden teruggevorderd. 

Verandert er tussentijds iets in uw plan of uw organisatie? 
Laat het ons weten zodra er iets verandert. Veranderingen in uw planning, begroting of organisatie kunnen 
gevolgen hebben voor uw subsidie. Ik raad u aan ook veranderingen door te geven als u niet zeker weet of 
het nodig is. 

Wat verwachten wij nog meer van u? 
Naast de uitvoering van uw activiteiten verwachten wij ook dat u met ons samenwerkt op de volgende 
onderdelen: 

Gegevensformat financiën en kengetal/en 
Stuurt u het Kengetallenformat in Excel-formaat op met de eindrapportage van uw subsidie over het 
afgelopen boekjaar via het e-formulier dat u invult met e-herkenning via het portaal? 
Wij zenen een database op met de kengetallen over culturele instellingen. Met die database worden de 
omvang, de kenmerken en het bereik van de culturele sector in beeld gebracht. Het format is alleen bedoeld 
voor deze database. Het is niet bedoeld als vervanging van uw financieel jaarverslag Gaarrekening). 
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Voortgangsformulier en gesprek 
U hoeft geen jaarlijkse subsidieaanvraag meer in te dienen. In plaats daarvan vult u een voortgangsformulier 
in met e-herkenning via uw portaal. Dit formulier voegt u ook toe aan de eindrapportage. Wij beoordelen 
deze informatie. Als het nodig is, nemen wij contact met u op en maken wij een afspraak. Uiteraard kunt u 
ook zelf een afspraak maken met uw accounthouder. 

Logo gemeente Utrecht 
Gebruik het logo van de gemeente Utrecht op social media en op drukwerk zoals persberichten, 
programmaboekjes, posters en flyers. Kijk op www.utrecht.nl/huisstijl voor het logo en meer informatie. 

Hoe krijgt u de subsidie betaald? 
De subsidiebedragen maken wij over naar IBAN NL62RABO0135498724. In het schema hieronder vindt u 
een overzicht van de betalingen. Staat er een blokkade op een betaling? Dan betalen wij dat bedrag zodra 
wij een rapportage hebben goedgekeurd. 

Bedrag Datum Geblokkeerd 
€ 2.215.031,00 26 januari 2021 
€ 2.215.031,00 01 april 2021 
€ 2.215.031,00 01 juli 2021 
€ 2.215.031,00 01 oktober 2021 
€ 2.202.812,00 01 januari 2022 
€ 2.202.812,00 01 april 2022 
€ 466.322,00 01juni2022 ✓ 

€ 2.202.812,00 01 juli 2022 
€ 2.202.812,00 01 oktober 2022 
€ 2.190.593,00 01 januari 2023 
€ 2.190.593,00 01 april 2023 
€ 463.750,00 01juni2023 ✓ 

€ 2.190.593,00 01 juli 2023 
€ 2.190.593,00 01 oktober 2023 
€ 2.178.373,00 01 januari 2024 
€ 2.178.373,00 01 april 2024 
€ 461.177,00 01juni2024 ✓ 

€ 2.178.373,00 01 juli 2024 
€ 2.178.373,00 01 oktober 2024 
€ 458.603,00 01juni2025 ✓ 

Welke wet- en regelgeving is van toepassing? 
Op dit besluit is de Algemene Wet Bestuursrecht (artikelen 4.21 t/m 4.80) , de Algemene Subsidieverordening 
Gemeente Utrecht en de beleidsregel Cultuurnota 2021-2024 'Kunst kleurt de stad' 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. 
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Hebt u nog vragen? 
Neemt u geru t contact op met Dit kan via het portaal via de knop Contact opnemen/ 
Wijziging(en) doorgeven of via telefoonnummer: . Of per mail: . Houdt u 
uw dossiernummer bij de hand? Zo kunnen wij u sneller helpen. Uw dossiernummer is 7278770. 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Utrecht, 

Peter Steijn 
lid directieraad, concerndirecteur Gezond Stedelijk Leven voor iedereen 
Deze brief is automatisch aangemaakt. Daarom ziet u geen handtekening.fil.ilill!.:. 
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