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Geachte heer, mevrouw,
In deze brief delen wij u ons gewijzigde besluit mee over uw steunaanvraag voor in verband met de Covid-19
pandemie. Ons eerdere besluit van 25 augustus 2022 trekken wij daarmee in.
Compensatie huisvestingslasten
Wij verlenen u compensatie van € 100.000,00 in verband met de economische effecten van de Covid-19
pandemie op de culturele sector. De compensatie ontvangt u in de vorm van kwijtschelding/compensatie van
huur en servicekosten voor een bedrag van € 100.000,00. Dit wordt rechtstreeks verrekend met de afdeling
Vastgoed.
Wij verlenen aan u steun op basis 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 (PbEU 2014, L187/1). U moet daarom voldoen aan de verplichtingen
die aan steunverlening op grond van deze verordening zijn verbonden. Meer informatie hierover kunt u lezen
in de bijlage.
Besluit subsidieverlening
Met de compensatie voor de huisvestingslasten vinden wij dat wij op passende wijze tegemoetkomen aan
uw verzoek om noodsteun. U ontvangt daarom geen subsidie.
Bent u het niet eens met dit besluit?
Wij adviseren u om voor uitleg over dit besluit eerst contact op te nemen met uw contactpersoon
, telefoon (0318)
of e-mail
@ede.nl.
Wilt u hierna bezwaar maken?
Bezwaar maken kan tot zes weken na de verzenddatum bij burgemeester en wethouders. Dat kan op twee
manieren:
1. Met het formulier ‘bezwaarschrift indienen’ op www.ede.nl/bezwaarmaken.
2. Met een brief. Daarin moet staan: uw naam, adres en telefoonnummer, de datum van uw brief, een
omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (zaaknummer noemen of kopie besluit
bijvoegen), de redenen van uw bezwaar, uw handtekening.

Gemeente Ede, Postbus 9022, 6710 HK EDE . Telefoon 140318
Bezoekadres: Bergstraat 4, Ede

Als u bezwaar maakt, blijft het besluit geldig totdat het bezwaar behandeld is. Kunt u niet zo lang wachten?
Dan kunt u de Rechtbank Gelderland vragen om een voorlopige voorziening. Meer informatie hierover vindt
u op www.rechtspraak.nl.
Heeft u nog vragen?
Wilt u daarbij zaaknummer 20220725303626 en subsidiedossier 22/000755 vermelden.

Tenslotte…
Wij wensen uw instelling veel succes bij de uitvoering van de activiteiten.
Namens burgemeester en wethouders,
met vriendelijke groet

Floor Arts,
Afdelingsmanager Beleid Wonen, economie, sport en cultuur

BIJLAGE 1. Algemene omschrijving en verplichtingen
1. Omschrijving activiteiten en verplichtingen
1.1. Activiteiten
Het Akoesticum is een trainingscentrum voor muziek, dans en theater. Het biedt een mogelijkheid voor
podiumkunstgezelschappen om te oefenen, het repertoire voor nieuwe producties instuderen, try-outs te geven
en na- en bijscholing volgen. Voor opleidingen en organisaties in de culturele sector is het een perfecte locatie
voor symposia, studiedagen en expertmeetings. Voor inwoners uit Ede en omgeving is het een podium waar
aansprekende voorstellingen te beleven zijn.
1.2. Administratie bijhouden en bewaren
U bent verplicht een administratie te voeren. Dit betekent het volgende:
• u bent verplicht om alle inkomsten en uitgaven vast te leggen, inclusief alle bewijsstukken;
• deze bewijsstukken moeten op naam staan van de ontvanger van de subsidie en aantonen dat de
goederen en diensten zijn geleverd;
• de bewijsstukken zijn actueel, duidelijk en specifiek;
U bent verplicht de administratie ten minste tien jaar na het vaststellen van deze steuntoekenning te
bewaren.
2. Staatssteun
De subsidie mag niet leiden tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun in de zin van artikel 107 van het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Hierbij geldt dat staatssteun in beginsel verboden is.
Een steunmaatregel kan echter verenigbaar zijn met de interne markt, indien deze valt binnen de juridische
kaders van de Europese Commissie of door haar is goedgekeurd.
Op deze subsidie is van toepassing 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 (PbEU 2014, L187/1). Deze verordening zal hierna worden aangeduid
als: AGVV. In het bijzonder betreft het cultuursteun zoals bedoeld in artikel 53 van de AGVV.
2.1. Toetsing voorwaarden hoofdstuk I AGVV
Algemene toetsing
• Wij hebben geconstateerd dat u geen onderneming in moeilijkheden bent zoals bedoeld in artikel 2,
onder punt 18, van de AGVV.
• Wij hebben geconstateerd dat tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat als bedoeld in artikel 1,
vierde lid, onder punt a, van de AGVV.
• Wij hebben vastgesteld dat de totale subsidie is gelegen onder de drempel voor cultuursteun van
150 miljoen investeringssteun per project c.q. 75 miljoen exploitatiesteun per onderneming.
• Wij hebben vastgesteld dat de steun een stimulerend effect heeft, nu aan de voorwaarden van
artikel 53 van de AGVV wordt voldaan.
Transparantie van steun
U ontvangt steun in de vorm van compensatie van de huur van de Frisokazerne ter hoogte van
€ 100.000,00. Dit betekent dat u minder huurt hoeft te bepalen dan het markttarief. Steun in de vorm van
verhuur onder het markttarief geldt als transparante steun wanneer de waarde is vastgesteld door een
taxatie van een onafhankelijke deskundige vóór de transactie of aan de hand van een publiek beschikbare,
regelmatig bijgewerkte en algemeen aanvaarde benchmark. De huurprijs die u betaalt is bepaald op basis
van een taxatie.

Steunintensiteit en in aanmerking komende kosten
De subsidie is exclusief BTW: deze is niet subsidiabel. Aan u wordt een verplichting opgelegd om een
administratie te voeren waarbij de in aanmerking komende kosten worden gestaafd met bewijsstukken die
actueel, duidelijk en specifiek zijn. Zie onder 2.2.
Cumulatie van steun
Het project mag op basis van meerdere Europese steunkaders subsidie ontvangen, binnen de voorwaarden
die zijn gesteld in artikel 8 van de AGVV. In het bijzonder is het toegestaan om steun te ontvangen op grond
van meerdere regelingen, indien het andere in aanmerking komende kosten betreft. De steun mag ook
betrekking hebben op dezelfde in aanmerking komende kosten, mits de totale drempel of steunintensiteit
niet wordt overschreden.
Publicatie en informatie
Conform artikel 9 van de AGVV worden de publicatieverplichtingen nageleefd. Bij individuele
steunverleningen van meer dan €500.000 worden de benodigde gegevens binnen zes maanden vanaf de
datum van de toekenning van de steun gepubliceerd via de State Aid Transparency Award Module (TAM).
Vanaf de datum van steunverlening blijven de gegevens tien jaar beschikbaar (artikel 9, vierde lid, van de
AGVV). Zie onder 2.2.
2.2. Toetsing voorwaarden artikel 53 AGVV
Culturele doelstelling of project (lid 2)
Conform artikel 53, tweede lid, van de AGVV kan onder meer subsidie worden verleend voor:
a. musea, archieven, b bliotheken, kunstencentra en cultuurcentra of artistieke of culturele locaties, theaters, bioscopen, operahuizen,
concerthallen, andere live-performanceorganisaties, cinematografische erfgoedinstellingen, en andere vergelijkbare artistieke en
culturele infrastructuurvoorzieningen, organisaties en instellingen.
b. kunst- of culturele evenementen en performances, festivals, tentoonstellingen en andere vergelijkbare culturele activiteiten;
e) culturele en artistieke educatie alsmede de bewustmaking van het belang van de bescherming en bevordering van de diversiteit van
cultuuruitingen via educatieve programma's en bewustmakingscampagnes voor het grote publiek, onder meer door middel van nieuwe
technologieën;

Het Akoesticum is een trainingscentrum voor muziek, dans en theater. Het biedt een mogelijkheid voor
podiumkunstgezelschappen om te oefenen, het repertoire voor nieuwe producties instuderen, try-outs te geven
en na- en bijscholing volgen. Voor opleidingen en organisaties in de culturele sector is het een perfecte locatie
voor symposia, studiedagen en expertmeetings. Voor inwoners uit Ede en omgeving is het een podium waar
aansprekende voorstellingen te beleven zijn.
Gelet op deze activiteiten is het Akoesticum een culturele instelling in de zin van artikel 53 van de AGVV.

Subsidiabele kosten (lid 5)
In de staat van baten en lasten zijn voor 2021 onder meer de volgende kostenposten opgenomen:
€

688.472

Personeelskosten

€

181.920

Huisvestingskosten

€

125.580

Huurcompensatie

€

22.313

Communicatiekosten

€

227.467

Inkoopwaarde omzet

€

52.445

Afschrijvingen

€

19.153

Financiële lasten

€ 1.317.350
In de begroting voor 2022 zijn onder meer de volgende kostenposten opgenomen:
• Huisvestingslasten € 500.440
• Personeelskosten € 631.261

• Overige personeelskosten € 36.476
Subtotaal: € 1.168.177
Wij achten deze kosten subsidiabel als rechtstreeks aan uw culturele doelstelling of activiteiten te rekenen
exploitatiekosten. Wij mogen deze kosten subsidiëren onder artikel 53, vijfde lid, onder d van de AGVV.
Steunbedrag 2021 (lid 8)
In artikel 53, achtste lid, van de AGVV staat dat vor steun van ten hoogste 2 miljoen EUR het maximale
steunbedrag, in plaats van dat aan de hand van de in de leden 6 en 7 genoemde methode vast te stellen,
kan worden bepaald op 80 % van de in aanmerking komende kosten. De in aanmerking komende kosten
voor 2021 zijn bepaald op € 1.317.350. Dit betekent dat voor € 1.053.880 aan steun kan worden verleend.
Bedrag
€
75.000
€ 236.844
€ 186.721
€

95.249

€

16.182

€ 443.884
€ 1.053.880

Omschrijving
Reguliere subsidie gemeente Ede
Verschil feitelijke huur / commerciële huur
Eerste nood- en herstelsteun Covid 19 gemeente
Ede
Tweede nood- en herstelsteun Covid 19 gemeente
Ede
Derde Covid steunmaatregel gemeente Ede - deel
2021
Steunmaatregelen Rijk Covid 19 (NOW en TVL)

De totale overheidssteun voor 2021 bedraagt hiermee niet meer dan 80% van de in aanmerking komende
kosten.
Steunbedrag 2022 (lid 8)
In artikel 53, achtste lid, van de AGVV staat dat voor steun van ten hoogste 2 miljoen EUR het maximale
steunbedrag, in plaats van dat aan de hand van de in de leden 6 en 7 genoemde methode vast te stellen,
kan worden bepaald op 80 % van de in aanmerking komende kosten. In 2022 hebt u in ieder geval voor
€ 1.168.177 voor steun in aanmerking komende kosten. Wij kennen u voor een bedrag van € 395.682 steun
toe die betrekking heeft op 2022.
Bedrag
€
75.000
€ 236.844
€
83.838
€

395.682

Omschrijving
Reguliere subsidie gemeente Ede
Verschil feitelijke huur / commerciële huur
Derde Covid steunmaatregel gemeente Ede - deel
2022
Totale steun gemeente Ede 2022

De totale overheidssteun voor 2022 bedraagt hiermee afgerond 34% en dus niet meer dan 80% van de in
aanmerking komende kosten.

