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Geachte heer, mevrouw,
In deze brief delen wij u ons besluit mee over uw subsidieaanvraag 2021 voor culturele activiteiten zoals
opgenomen in het Meerjarenbeleidsplan 2020-2024 van Stichting Akoesticum.
Subsidieverlening
Wij verlenen u of uw instelling voor de uit te voeren activiteiten in 2021 een subsidie van € 75.000,00.
Deze subsidie is gebaseerd op artikel 4:23, derde lid, onder d van de Algemene wet bestuursrecht. Bij dit
besluit behoort één bijlage. Deze bijlage maakt onderdeel uit van dit besluit. Dit betreft:
Bijlage 1: Algemene omschrijving en verplichtingen.
Voorschotverlening
Wij verlenen u een voorschot van € 75.000,00.
Het voorschot wordt overgemaakt op uw rekeningnummer NL71RABO0129129445, onder vermelding van
"Subsidie Dossier 21/000117", volgens het onderstaande schema.
Termijndatum
5 januari 2021
1 maart 2021
1 mei 2021
1 juli 2021
1 september 2021
1 november 2021

Bedrag
12.500,03
12.500,03
12.500,03
12.500,03
12.500,03
12.499,85

Hoe verantwoordt u deze subsidie?
Om te beoordelen of u de afgesproken activiteit(en) heeft uitgevoerd, verwachten wij uiterlijk vóór 1 april
2022 van u een aanvraag tot subsidievaststelling. U kunt de aanvraag tot vaststelling indienen via onze
website (www.ede.nl). Op onze website klikt u op de knop ‘digitaal loket’ en vervolgens op ‘subsidies’. Kies
nu ‘één digitaal formulier’ en volg de instructies op het scherm.
Met dat digitale aanvraagformulier stuurt u de volgende stukken over 2021 mee:
• inhoudelijk verslag, waaruit blijkt of de resultaten zijn gerealiseerd, de gesubsidieerde activiteiten
zijn verricht en hebben bijgedragen aan de resultaten, en of aan de verplichtingen is voldaan;
• een financiële verantwoording, van de baten en lasten.
Doelen
De activiteiten van het Akoesticum dragen bij aan een goed cultuuraanbod, waardoor inwoners van Ede zich
kunnen ontwikkelen en ontplooien. Daarnaast willen we dat cultuur bedraagt aan een aantal
maatschappelijke opgaven, namelijk:
- het versterken van de sociale cohesie/ sociale kracht, burgers komen door cultuur met elkaar in contact;
- het versterken van de economische kracht van Ede;
- het vergroten van de aantrekkelijkheid van Ede als woongemeente.

Resultaten
Het Akoesticum dient de culturele activiteiten uit te voeren zoals opgenomen in het Meerjarenbeleidsplan
2020-2024.
In het bijzonder de volgende activiteiten die Akoesticum organiseert op het gebied van:
- het zijn van een presentatieplaats voor optredens van gastgezelschappen toegankelijk voor alle
Edenaren;
- eigen podiumprogramma’s in de rol van matchmaker door nieuwe samenwerkingen tot stand te
brengen zoals tussen gastgezelschappen en lokale groepen;
- het ontwikkelen en uitvoeren van educatieve programma’s i.s.m. lokale basis- en middelbare scholen.
Bevoegdheden
Voor uw instelling gelden, indien van toepassing, bij de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten de
volgende bevoegdheden:
• uw instelling is bevoegd tot vaststelling van de hoogte van de tarieven, die uw instelling bij de uitoefening
van haar bedrijfsvoering aan derden in rekening zal brengen;
• in nader overleg tussen partijen kan worden overeengekomen dat uw instelling een maximum- of
minimumprijs in rekening brengt aan een bepaalde afnemer.
Juridische toets
Het Akoesticum trekt internationale bezoekersstromen. Dit heeft tot gevolg dat rekening gehouden moet
worden met de Europese staatssteunregels bij verlenen van de subsidie. Het is mogelijk om rechtmatig
staatssteun te verlenen voor de culturele activiteiten die plaatsvinden binnen het Akoesticum. Voor meer
informatie wordt verwezen naar bijlage 1.
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
[ambtenaar], telefoon (0318) 000 000 of e-mail ...........................@ede.nl.
Wilt u hierna bezwaar maken?
Bezwaar maakt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit. U gaat hiervoor naar
www.ede.nl/bezwaarmaken en vult via het tabblad Aanvragen het formulier ‘Bezwaarschrift indienen’ in.
Als u ons liever een brief stuurt, wilt u dan in uw brief de volgende punten vermelden?
• uw naam, adres en telefoonnummer;
• de datum waarop u uw brief schrijft;
• het zaaknummer (of stuur een kopie mee van het besluit waartegen u bezwaar maakt);
• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
• de redenen waarom u bezwaar maakt;
• uw handtekening.
Heeft u nog vragen?
Wilt u daarbij zaaknummer 2020021169959 het subsidiedossier 20/000249 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
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BIJLAGE 1. Algemene omschrijving en verplichtingen
1.

Omschrijving gesubsidieerde activiteiten

1.1.

Gesubsidieerde 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.
De subsidie die wij verlenen is gebaseerd op de Meerjarenbeleidsplan 2020-2024 en daarin opgenomen
begroting. Voor subsidie in aanmerking komen daadwerkelijk door u gemaakte kosten die vooraf zijn opgenomen
in de begroting.

1.2.

Looptijd subsidie

Aan uw organisatie wordt subsidie verleend voor een periode die loopt van 1 januari 2021 tot en met 31
december 2021.
1.3.

Verlaging subsidie

Wij kunnen de aan u verleende subsidie onder meer in de volgende gevallen verlagen:
• Indien u de activiteiten niet uitvoert;
• Indien u de subsidie besteed aan andere kosten dan opgenomen in de begroting 2021;
• Indien u de aan deze subsidie verbonden verplichtingen niet nakomt;
• Als de kosten lager uitvallen of andere financiers hun bijdrage verhogen.
Zie verder de artikelen 4:48 en 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht.
Wij gaan in ieder geval over tot verlaging van de subsidie als sprake is van een zodanig afwijkende uitgaven
en inkomsten dat niet langer wordt voldaan aan de staatssteunregels (zie onderdeel 3 van deze bijlage).
Wij verlenen subsidies op basis van een aanvraag en daarbij behorende begroting. Wij willen kosten
efficiëntie en het creëren van eigen inkomsten stimuleren. Tegelijkertijd zijn wij als gemeente genoodzaakt
om zorgvuldig om te gaan met beperkte beschikbare financiële middelen. Wij zijn daarom voornemens nader
beleid te ontwikkelen wanneer wij overgaan tot verlaging van subsidies indien uitgaven lager dan wel
inkomsten hoger uitvallen dan begroot.
2.

Verplichtingen

2.1.

Veranderingen melden

Als er sprake is van wijzigingen ten opzichte van het Meerjarenbeleidsplan 2020-2024 of de daarin
opgenomen begroting, bent u verplicht dit te melden. Bijvoorbeeld bij:
• wijzigingen van de activiteiten;
• wijzigingen inkomsten of uitgaven ten opzichte van de begroting 2021.
Ook als u uw verplichtingen niet, niet op tijd of niet volledig kunt nakomen, bent u verplicht om dit te melden.
Meld elke verandering binnen twee weken via ons digitale subsidieformulier (https://www.ede.nl/aanvragenen-regelen/subsidie/). Hiervoor kiest u de optie “Uploaden documenten voor een eerdere aanvraag”.
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2.2.

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 de subsidie te bewaren. Dit geldt
ook voor het inhoudelijk eindverslag en de financieel verantwoording.
3.

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.
3.1.

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 staatssteun
- U ontvangt van ons een subsidie van € 75.000. Staatssteun in de vorm van subsidies geldt als
transparante steun.
- U ontvangt staatssteun in de vorm van huur van de Frisokazerne onder het markttarief. Hierbij baseren wij
ons op een in het verleden uitgevoerde taxatie. Deze staatssteuncomponent bedraagt € 236.844,-.
Staatssteun 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.
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.
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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.
3.2.

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, bibliotheken, 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)
Op basis van de gegevens in uw subsidieaanvraag verlenen wij u voor ten hoogste € 75.000,- subsidie. In
de begroting zijn voor 2021 onder meer de volgende kostenposten opgenomen:
- Personeelskosten € 590.000
- Huisvestingskosten € 496.000
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 en e van de AGVV.
Maximaal steunbedrag (lid 8)
In artikel 53, achtste lid, van de AGVV staat dat voor steun tot maximaal 2 miljoen euro het maximale
steunbedrag kan worden bepaald op 80% van de in aanmerking komende kosten.
De totale steun voor 2021 bedraagt € 676.486,00 en bestaat uit de volgende componenten:
- U ontvangt van ons een subsidie van € 75.000 voor 2021; (staatssteun)
- Van andere overheden verwacht u een subsidie van € 164.642 voor zover bekend; (staatssteun)
- Het verschil tussen een commerciële huur en de huurprijs die u betaalt bedraagt ca. € 236.844.
(staatssteun)
- Toegezegde donaties 2021 € 200.000 (particulieren en fondsen, géén staatssteun)
Wij stellen vast dat de totale overheidssteun 2021, € 476.486,00 (ruimschoots) gelegen is onder de drempel
van 2 miljoen euro.
Wij achten in ieder geval de personeels- en huisvestingskosten subsidiabel (tezamen: € 1.086.000 miljoen).
De totale door u begrote overheidsfinanciering bedraagt afgerond 44% van deze kosten. Ook in die zin wordt
daarom voldaan aan de AGVV.
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