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Geachte heer De Haan, 

 

Op 6 januari 2015 hebben wij besloten om aan u op grond van artikel 4:29 Awb voor het 

tijdvak 2015 een budgetsubsidie te verlenen van € 2.023.685 over 2015 op grond van 

artikel 4:29 Awb.  

Wij hebben gelijktijdig besloten de budgetsubsidie bij voorschot tot maximaal  

€ 1.964.005 uit te betalen in vier termijnen op basis van artikel 4:95 Awb. 

U heeft onze beschikking ontvangen onder kenmerk 288187. 

 

Op 13 oktober 2015 heeft u een subsidieaanvraag ingediend voor de compensatie van de 

huur van € 61.935,-. Mede naar aanleiding van uw verzoek wijzigen wij de beschikking 

288187. In deze brief informeren wij u ook over dit besluit en lichten dit toe. 

 

Besluit 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 november 2015 besloten de 

budgetsubsidie 2015 aan Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder te wijzigen en de 

verlening te bepalen op € 2.018.905, inclusief compensatie huur. 

 

Lagere bevoorschotting blijkt achteraf terecht 

De bevoorschotting was lager dan de verlening omdat wij in het eerste kwartaal van 

2015 nog nadere afspraken met u wilden maken met betrekking tot de verdeling van 

taken in het gebruikersonderhoud en het eigenaarsonderhoud.  

In de gemaximeerde budgetsubsidie 2015 van totaal € 2.023.685 was hiervoor een 

bedrag van € 59.680 opgenomen. 

In onze beschikking gaven we al aan dat mogelijk andere afspraken zouden worden 

gemaakt en dat een deel of het geheel van de onderhoudsverplichting bij de gemeente 

blijft. Een en ander zou afhangen van overeenstemming over de zo geheten 

demarcatielijst (de verdeling van onderhoudstaken tussen gemeente en Cultuurbedrijf). 

Wij gaven in onze brief al aan dat we aan de hand van die afspraken nog een extra 

bevoorschottingsbesluit zouden kunnen nemen en dat dit uiteraard niet het geval is als 

het gehele bedrag bij de gemeente blijft.  

 

SLA’s zijn overeengekomen 

Inmiddels zijn de huurcontracten met onderhoudsafspraken vastgelegd in SLA’s die de 

gemeente en het Cultuurbedrijf in juli van dit jaar per pand hebben afgesloten. Hierin is 

een splitsing gemaakt in kosten ten laste van de huurder en de verhuurder.  



Afgesproken is dat de gemeente verantwoordelijk is voor het eigenaarsonderhoud en het 

daaraan gekoppelde budget moet dus beschikbaar zijn voor de gemeente. 

Dit bedrag vervalt uiteraard in de kosten voor uw Cultuurbedrijf omdat het Cultuurbedrijf 

de activiteit eigenaarsonderhoud niet hoeft uit te voeren. Daarom zullen wij wij de 

verleningsbeschikking onder meer op dit wijzigen op basis van artikel 4:48, eerste lid 

onder a, Awb.  

Het nog niet bevoorschotte deel is dus niet meer nodig als subsidie. 

 

Compensatie huur via aanvullend voorschot 

Daarmee zou de definitieve budgetsubsidie 2015 ongewijzigd blijven op € 1.094.005. 

We hebben echter de compensatie van de huur nog niet meegenomen. 

We zullen nu alsnog € 54.900 voor de compensatie van de huur betrekken in de 

subsidieverlening. Derhalve wijzigen we de subsidie verlening 2015 op:  

€ 1.964.005 + € 54.900 = € 2.018.905. 

 

Compensatie huur is lager dan uw aanvraag 

U heeft een subsidieaanvraag gedaan voor de compensatie van de huur van € 61.935. 

Dat bedrag is gebaseerd op het totaal van de huursommen conform de met u 

overeengekomen huurovereenkomsten.  

Later is de huursom echter anders geworden. Dat komt omdat voor het theatergebouw 

en Museum Schokland de huur van de gebouwen Btw-compensabel zijn.  

 

Schematisch ziet dat er als volgt uit: 

 
 

Verplichtingen 

De verplichtingen zoals opgenomen in de verleningsbeschikking van 6 januari 2015 

blijven onverkort van toepassing. 

De verleende subsidie wordt pas definitief na een vaststellingsbesluit op basis van uw 

verzoek tot vaststelling uiterlijk op 1 juni 2016, vergezeld van een inhoudelijk en 

financieel jaarverslag over 2015. 

 

Bevoorschotting 2015 

De verleende subsidie compensatie huur van € 54.900 wordt als voorschot  

volledig en ineens aan u uitbetaald in december 2015.  

Dit geschiedt door bijschrijving op uw bankrekeningnummer NL32 RABO 0301 2608 18 

t.n.v. St. Cultuurbedrijf Noordoostpoldero.v.v. Budgetsubsidie bevoorschotting 

compensatie huur 2015. De bevoorschotting vindt plaats op basis van artikel 4:95 Awb.  

 

Nog vragen? 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u daarvoor terecht 

bij Dhr. R.G.I. Hafkamp, beleidsadviseur Maatschappelijke Ontwikkeling, Zijn 

telefoonnummer is: 0527 – 633270 en het e-mailadres is: r.hafkamp@noordoostpolder.nl 

 

 

Met vriendelijke groet, 



het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens de Algemene wet bestuursrecht kunnen al diegenen van wie het belang 

rechtstreeks bij dit besluit is betrokken daartegen bezwaar aantekenen. Dat kan door 

binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift in 

te dienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. 

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende vermeld worden: 

• de naam en het adres van de indiener; 

• de datum van het bezwaarschrift (dagtekening); 

• een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt; 

• de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt; 

• een handtekening. 

 

Wanneer iemand een bezwaarschrift heeft ingediend, kan hij daarnaast de 

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht  

(Postbus 16005, 3500 DA  Utrecht) vragen een voorlopige voorziening te treffen, indien 

de onmiddellijke uitvoering van het besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt. 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst namelijk niet automatisch de geldigheid van 

het besluit. Aan de indiening van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten 

verbonden. Nadere informatie over de behandeling van bezwaarschriften kan worden 

verkregen bij het cluster Advies, tel. (0527) 63 35 12/63 33 66. 

 

 


