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Geacht bestuur,

Bijlage

Op 30 augustus 2020 hebben wij van u voor het jaar 2021 een subsidieaanvraag
ontvangen van € 300.000 voor de uitvoering van de activiteiten van het Cultuurfonds.
Wij hebben uw aanvraag beoordeeld en overeenkomstig het op 17 november 2020
door het college genomen besluit over het Bestedingsplan subsidies 2021, besloten
aan uw instelling een voorlopige subsidie te verlenen van maximaal € 90.000, voor de
volgende activiteiten en prestaties:
1. ondersteuning kleinschalige culturele activiteiten d.m.v. het verstrekken van
subsidies;
2. ontwikkelen van culturele netwerken in de stad;
3. vernieuwen van het huidige aanbod.
Als gevolg van de coronacrisis zal ook 2021 een onzeker jaar worden. Dat realiseert
de gemeente Zoetermeer zich terdege. Daarom zal de gemeente de nodige coulance
toepassen bij het vaststellen en beoordelen van de te leveren activiteiten en
prestaties. De gemeente wenst ook in 2021 doorlopend contact over de actuele
situatie.
Op de subsidiebehandeling zijn de bepalingen van titel 4.2 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb), de Algemene subsidieverordening Zoetermeer 2016 (Asv-2016)
en de Subsidieregeling 2016 van toepassing.
Overwegingen die tot de subsidieverlening hebben geleid
Wij verlenen u deze subsidie om de beleidsdoelstellingen ‘vrije tijd, bevorderen
laagdrempelig toegankelijke cultuur-, sport-, groen- en speelvoorzieningen en
bevorderen levendige stad’ te realiseren.
In 2021 heeft u een lagere subsidie. De doelstellingen voor 2021 blijven ongewijzigd:
- het ondersteunen van het cultuuraanbod in Zoetermeer;
- ontwikkelen van vraag naar cultuur onder meer Zoetermeerse
bevolkingsgroepen;
- creëren van verbindingen tussen de culturele organisaties;
- nieuw aanbod stimuleren door het verstrekken van subsidies en het geven
van adviezen daarover.
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U heeft onderbouwd dat uw activiteiten bijdragen aan deze doelstelling doordat u
verwacht de volgende effecten te bereiken:
• Nieuwe initiatieven in de stad. Dit kan zijn bij de bekende spelers in
Zoetermeer maar ook van nieuwe aanbieders.
• Het vernieuwen van het huidige aanbod. Dit kan bijvoorbeeld door
verrassende samenwerkingen of nieuwe technologieën.
• Een groei van 10% van het aantal inwoners dat culturele activiteiten bezoekt
ten opzichte van 2020.
Motivering verschil tussen verleend en gevraagd bedrag
Het gevraagde subsidiebedrag wordt naar beneden bijgesteld, aangezien:
• de gemeente Zoetermeer met ingang van 2021 zelf de subsidies aan de
kleine en middelgrote organisaties gaat verstrekken;
• Fonds 1880 haar sponsorbijdrage heeft stopgezet ad. € 180.000.
Van de voorlopige subsidie van € 90.000 is € 40.000 bestemd voor de
cultuurmakelaar en voor zijn rol als bemiddelaar in de culturele sector.
Aan de subsidieverlening zijn de volgende verplichtingen verbonden
- inzicht geven in het aantal aanvragen en redenen van toekennen of afwijzen;
- inzicht geven in de verdeling over de diverse kunstdisciplines van de
aanvragen;
- inzicht geven in het aantal unieke organisaties die een aanvraag voor een
bijdrage heeft ingediend;
- inzicht geven in de tevredenheid van de organisaties die een aanvraag
hebben ingediend of gebruik hebben gemaakt van de ondersteuning door het
Cultuurfonds;
- In 2021 meewerken het opstellen van uitvoeringsagenda’s voor de
Cultuurvisie; hierin ook de rol van het Cultuurfonds aan de orde komen.
Naast deze verplichting gelden tevens de volgende verplichtingen:
U doet direct melding aan het college, zodra aannemelijk is dat:
a. de activiteiten, waarvoor de subsidie is verstrekt, niet of niet geheel zullen
worden verricht of
b. niet of niet geheel aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden
verplichtingen zal worden voldaan.
Wanneer achteraf mocht blijken dat u niet aan deze meldingsplicht heeft voldaan, kan
op grond van artikel 4:49 Awb de subsidievaststelling alsnog worden ingetrokken of in
uw nadeel worden gewijzigd.
Daarnaast geldt dat u geen subsidies verstrekt aan organisaties die al subsidie van de
gemeente Zoetermeer ontvangen.
Tussentijdse rapportage
Op grond van artikel 10 Asv-2016 moet u uiterlijk 31 juli 2021 bij ons college een
tussentijdse rapportage indienen over de voortgang van de activiteiten en de
financiële gang van zaken in het eerste halfjaar en een prognose voor het tweede
halfjaar. U dient deze rapportage digitaal in te sturen via het webformulier op
www.zoetermeer.nl
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Vaststelling subsidie
Het definitieve subsidiebedrag wordt vastgesteld op basis van de ingediende
verantwoording. U dient uiterlijk 30 april 2022 een aanvraag tot vaststelling in bij het
college. Dit op grond van artikel 13b van de Asv-2016 en artikel 4:45 Awb.
De aanvraag tot vaststelling bevat:
a. een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten, waarvoor de subsidie
is verleend, zijn verricht en de overeengekomen prestaties zijn geleverd en de
aan de subsidie verbonden verplichtingen zijn nagekomen;
b. een financieel overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven
en inkomsten (financieel verslag);
c. een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop.
U dient deze aanvraag tot vaststelling digitaal in te sturen via het webformulier op
www.zoetermeer.nl
Binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling wordt de
subsidie vastgesteld. Wanneer meer tijd nodig is voor de vaststelling, krijgt u daarvan
zo spoedig mogelijk na het indienen van de aanvraag bericht, onder vermelding van
de datum waarop de vaststelling uiterlijk plaats vindt.
Wanneer uw aanvraag niet tijdig wordt ingediend dan verzendt het college een rappel,
waarbij op grond van artikel 4:44 Awb een nadere termijn wordt gesteld, om de
aanvraag alsnog in te dienen. Als deze termijn ongebruikt verstrijkt, dan gaat het
college over tot ambtshalve vaststelling.
Betaling subsidie
Een voorschot van € 90.000 wordt uitbetaald in twee termijnen op IBAN-nummer
NL15 RABO 0313 1030 62 ten name van Stichting Cultuurfonds Zoetermeer, onder
vermelding van subsidie Cultuurfonds 2021. De subsidie wordt als volgt betaalbaar
gesteld:
1e termijn:
2e termijn:

15 januari 2021
1 juli 2021

€ 45.000
€ 45.000

Voor meer informatie over deze subsidieverlening kunt u contact opnemen met de
heer P.J. van Oort van de afdeling Vrije Tijd, bereikbaar op telefoonnummer
06 5461 6541 of via e-mailadres subsidieinwoners@zoetermeer.nl
Bezwaar
U kunt op grond van artikel 7:1 van de Awb tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaar
indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer,
Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer. Uw bezwaar dient binnen zes weken na verzending
van deze brief te zijn ontvangen. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de
werking van dit besluit niet. Hiertoe kunt u op grond van het bepaalde in artikel 8:81
Awb een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening.
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Dit verzoek kunt u richten tot de voorzieningenrechter van de rechtbank
’s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor
een voorlopige voorziening is het vereist dat u een bezwaarschrift tegen het besluit
hebt ingediend en dat u een spoedeisend belang hebt bij het treffen van die
voorziening. Om u goed van dienst te kunnen zijn verzoeken wij u in uw
bezwaarschrift uw telefoonnummer te vermelden waarop u direct bereikbaar bent.
Namens burgemeester en wethouders van Zoetermeer,
de manager van de afdeling Vrije Tijd,

mw. E.J.J.M. van Zanten
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