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Beste meneer, 

In juli 2020 ontving u van ons de verleningsbeschikking voor uw vierjarige subsidieaanvraag in het kader van 

de Cultuurnota 2021-2024 "Kunst kleurt de stad". 

In aanvulling daarop vindt u in deze brief informatie over de verhoging van uw subsidie met de inflatiecorrectie 

voor het jaar 2022, de uitbetaling van de verhoging en uw accounthouder bij Culturele Zaken. 

Wat is ons aanvullend besluit? 
Zoals u weet wordt uw subsidie jaarlijks automatisch verhoogd met een inflatiecorrectie. Voor 2022 is de 
inflatiecorrectie vastgesteld op 3,3%. Uw subsidie voor 2022 wordt daarom verhoogd met dit percentage. 
In uw geval wordt uw subsidie in 2022 verhoogd met € 306.074,90. 

U ontvangt in totaal voor 4 jaar € 37.910.221,00 aan subsidie. 

Hoe krijgt u de subsidie betaald? 
De betalingen storten wij op IBAN NL62RABO0135498724. De inflatiecorrectie voor 2022 is in zijn 

geheel op 1 maart 2022 op dit bankrekeningnummer overgemaakt. De overige betalingen blijven 
ongewijzigd. 

Wat zijn aandachtspunten? 
Wij verwachten geen jaarlijkse subsidieaanvraag meer van u. In plaats daarvan levert u twee keer per jaar 

met e-Herkenning een voortgangsformulier in via uw portaal. Daarnaast verwachten wij van u dat u één 

keer per jaar gelijktijdig met het voortgangsformulier ook het Kengetallenformat in Excel-formaat 

opstuurt. Deze informatie moet uiterlijk op 1 juni van elk jaar binnen zijn. Na goedkeuring van dit 

voortgangsformulier en Kengetallenformat wordt de resterende 5% van uw jaarsubsidie uitbetaald. 

Wijzigt uw begroting voor dit jaar met meer dan 10% ten opzichte van de goedgekeurde begroting? 

Lever dan een aangepaste begroting aan met e-Herkenning via uw portaal. 

Als het nodig is, nemen wij contact met u op en maken wij een afspraak. Uiteraard kunt u zelf ook 

een afspraak maken met uw accounthouder. 

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.   
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Staatssteun 
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, steun voor cultuur en instandhouding 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 AGVV, geen subsidie aan u betalen als er tegen u 

een eerder bevel tot terugvordering openstaat van de Europese Commissie, omdat u gelden hebt ontvangen 

voor steun die onrechtmatig en onverenigbaar zijn met de interne markt. 

Na het verzenden van dit besluit, zullen wij over deze subsidie een kennisgeving doen bij de Europese 

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. 

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. 

Hebt u nog vragen? 
Elke organisatie heeft een beleidsadviseur van Culturele Zaken als accounthouder. Uw accounthouder is het 

eerste aanspreekpunt bij de gemeente en hier kunt u terecht met vragen. Uw accounthouder is. U kunt uw 

accounthouder bereiken via of via telefoonnummer. U kunt ook een e-mail sturen naar:. Houdt u uw 

zaaknummer bij de hand? Zo kunnen wij u sneller helpen. Uw zaaknummer is 7278770 (2021/1728). 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders van Utrecht, 

Berend de Vries 

Concerndirecteur Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen 

Deze brief is automatisch aangemaakt. Daarom ziet u  geen handtekening  staan.  
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