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Onderwerp subsidieverlening 

 

 

Raadhuisstraat 1 

Postbus 500, 5800 AM Venray 

Telefoon (0478) 52 33 33 

Telefax (0478) 52 32 22 

E-mail  gemeente@venray.nl 

Internet  www.venray.nl 

KvK-nummer  14132389 

 

IBAN NL20 BNGH 028 5028 383 (belastingen) 

IBAN NL11 BNGH 028 5008 757 (algemeen) 

BIC BNGHNL2G 

 

Geachte heer Vervoort, 

 

Op 4 maart 2016 heeft u namens de Stichting Schouwburg Venray bij de gemeente Venray een 

subsidieaanvraag ingediend van 1,6 miljoen euro als onderdeel van de financiering voor de 

verbouwing van de schouwburg. Hiermee werd een gedeelte van de kostenbegroting gedekt zoals 

die bij de aanvraag was gevoegd. In onze beschikking van 8 maart 2016 hebben wij besloten 1,6 

miljoen euro te verlenen op grond van deze aanvraag. 

Daarnaast heeft u bij de provincie Limburg, om de begroting volledig dekkend te maken, subsidie 

gevraagd voor het resterende gedeelte van 2,6 miljoen euro. De provincie heeft op 15 maart jl. 

besloten om een subsidie ter grootte van 1,6 miljoen euro aan uw Stichting te verlenen.  

De aldus verleende subsidie was tezamen echter niet voldoende om de kosten van de verbouwing, 

zoals opgenomen in de begroting en het projectplan, te dekken. Daarom is hiervoor door ons op 16 

februari 2016 bij de provincie een subsidieaanvraag gedaan. De aanvraag is gedaan op basis van 

de door u verstrekte begroting en projectplan. Op 12 juli 2016 heeft Gedeputeerde Staten van de 

provincie Limburg besloten om maximaal 1 miljoen euro te verlenen aan de gemeente Venray voor 

de verbouwing van de schouwburg. In de verleningsbeschikking is aan de gemeente door de 

provincie een aantal verplichtingen opgelegd.  

 

Op basis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Algemene subsidieverordening gemeente 

Venray (ASV) en het Besluit nadere regels subsidieverstrekking hebben wij als volgt beslist.  

 

Beslissing 

Wij hebben besloten om de door de provincie Limburg aan de gemeente Venray beschikbaar 

gestelde subsidie van maximaal 1 miljoen euro, bestemd voor de revitalisering van de schouwburg, 

bij wijze van incidentele subsidie, aan uw stichting te verlenen. Het projectplan en de begroting 

van de verbouwing van de schouwburg, zoals door u aan ons verstrekt in het kader van onze 
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aanvraag van de provinciale subsidie, worden geacht onderdeel te vormen van deze 

verleningsbeschikking en zijn bijgevoegd.  

Daar de verleende subsidie mogelijk is gemaakt door de provincie Limburg middels een subsidie 

aan de gemeente, zijn voor uw stichting zowel de door de provincie gestelde verplichtingen als de 

op basis van gemeentelijke regelgeving geldende verplichtingen van toepassing. Deze 

verplichtingen zullen hieronder vermeld worden.  

Vanwege dit alles is bij de verlening van de subsidie zowel de Algemene subsidieverordening 

gemeente Venray (ASV) en het Besluit nadere regels subsidieverstrekking (Bnrs) als de 

Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg en de Beleidsregels sanctie- en handhavingsbeleid bij 

subsidies 2015 e.v. van de provincie Limburg van toepassing.  

 

Verlening van deze subsidie van maximaal 1 miljoen euro is, qua hoogte, in afwijking van artikel 

1.8 lid 2 Bnrs. De verbouwing waarvoor u subsidie vraagt wordt echter als dermate belangrijk 

beoordeeld dat wij op basis van het gestelde in voornoemd artikel in afwijking hiervan een subsidie 

van 1 miljoen euro aangewezen achten. 

 

De verplichtingen 

1. De in de beschikking van de provincie van 12 juli 2016 (ontvangen 21 juli 2016) aan de 

gemeente gestelde verplichtingen gelden tevens voor uw stichting. Voor de volledigheid is 

de verleningsbeschikking van de provincie als bijlage bij deze beschikking gevoegd. 

2. Concreet dient u zich aan de volgende (provinciale) verplichtingen te houden:  

- realisatie van de verbouwing van de schouwburg conform het projectplan en begroting 

zoals door uw stichting ingediend bij aanvraag van (provinciale) subsidie d.d. 15 februari 

2016; 

- het project heeft een looptijd van 1 mei 2016 tot en met 31 januari 2017; u dient 

schriftelijk en gemotiveerd de wijzigingen te melden met betrekking tot: 

 de looptijd van het project. Dit moet u doen conform de bijvoegde 

Beleidsregels verlenging uitvoeringstermijn gesubsidieerde projecten; 

 het niet of niet geheel verrichten van de gesubsidieerde activiteiten, 

  de begroting;  

Deze wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor de hoogte van uw subsidie. 

Wij attenderen u erop dat u deze wijzigingen schriftelijk en zodanig vroegtijdig moet 

melden dat dit gebeurt vóórdat ze worden doorgevoerd èn tevens zo vroegtijdig dat de 

gemeente daardoor in staat is tijdig de provincie hierover in te lichten. U dient ons dus 

onverwijld en schriftelijk te informeren. 

- u moet uw financiële administratie dusdanig inrichten dat daarin een strikte scheiding 

wordt aangebracht tussen de gesubsidieerde en de overige activiteiten; 

- als door u of namens u één of meer publicaties worden gedaan over het gesubsidieerde 

project, moet het actuele logo van de provincie Limburg worden gebruikt; 
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Let op! 

Indien u niet voldoet aan de hierboven gestelde verplichtingen dan betekent dit dat wij niet 

in staat zijn om de aan ons door de provincie verleende subsidie op een juiste wijze te 

verantwoorden aan de provincie en zal de subsidie  in gelijke mate lager of op nihil 

vastgesteld worden als de provincie dit bij de vaststelling van de aan de gemeente 

verstrekte subsidie doet (artikel 4:46 Algemene wet bestuursrecht). Het teveel betaalde 

bedrag zal dan worden teruggevorderd. 

3. Naast deze verplichtingen is er een aantal verplichting gebaseerd op de Algemene 

Subsidieverordening gemeente Venray en het Besluit nadere regels subsidiering (ASV en Bnrs). 

Het betreft de volgende verplichtingen: 

- om de verleende subsidie te besteden aan de activiteiten waarvoor u de subsidie heeft 

aangevraagd (Artikel 1.7 Besluit nadere regels subsidieverstrekking), 

- de bezittingen van uw instelling, het in dienst zijnde personeel  verzekerd te hebben tegen 

schade en het risico van wettelijke aansprakelijkheid (artikel 5 sub e ASV), 

- om een zodanige organisatie van uw instelling te hebben dat personeel en degenen 

waarvoor de activiteiten bestemd zijn invloed kunnen uitoefenen op het beleid (artikel 5 

sub b ASV), 

- om medewerking te verlenen aan onderzoeken die op de subsidiering betrekking hebben 

indien wij dit in verband met de subsidiering noodzakelijk achten (art. 5 sub d  in 

samenhang met artikel 12 lid 3 ASV),   

- een zodanige administratie te voeren dat controle op eenvoudige wijze mogelijk is en om 

hierin, indien gewenst, inzage te geven (art. 5 sub c in samenhang met art. 12 lid 2 en 3 

ASV), 

- om ons direct te informeren over een voornemen tot ontbinding van de rechtspersoon dan 

wel het aanvragen van surseance van betaling of het doen van aangifte van het 

faillissement van uw instelling. 

- Wij vragen u bij de uitvoering van de activiteiten/doelen waarvoor u deze subsidie wordt 

toegekend, zoveel als mogelijk burgers van de gemeente Venray te betrekken met weinig 

arbeidsmarktperspectief waarbij regulier betaald werk vooralsnog niet haalbaar is.  

 

Specifieke verplichting 

Tenslotte geldt er de verplichting om een ambtenaar van de gemeente Venray als lid van het 

bouwteam op te nemen.  

 

Overig 

- Na afronding van het project en in ieder geval voor 1 juli 2017 dient u bij ons de volgende 

gegevens te overleggen voor de verantwoording en definitieve afrekening van de subsidie: 
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 Uit de verantwoording moet  blijken dat voldaan is aan de hierboven vermelde 

specifieke verplichting en alle overige, onder het kopje “De verplichtingen”, vermelde 

verplichtingen 

 een verzoek tot vaststelling (=afrekening) van de subsidie met een inhoudelijke 

eindrapportage over het project. In deze eindrapportage moet worden weergegeven in 

hoeverre aan de in deze subsidieverleningsbeschikking opgelegde verplichtingen is 

voldaan; 

 een overzicht van de gerealiseerde subsidiabele projectkosten en de gerealiseerde 

inkomsten, gespecificeerd overeenkomstig de begroting; 

 een goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Deze 

controleverklaring moet voldoen aan het Controleprotocol eindverantwoording 

verleende subsidies Provincie Limburg. Voor de opmaak van de controleverklaring kan 

gebruik worden gemaakt van het bij het controleprotocol Provincie Limburg gevoegde 

format. Het controleprotocol eindverantwoording verleende subsidies Provincie Limburg 

incl. het format/de modelverklaring is bijgevoegd; 

 bewijs van het gebruik van het provinciale logo indien sprake is geweest van 

publicaties. 

 

Op grond van artikel 10 lid 4 ASV en artikel 4:46 lid 2 Algemene wet bestuursrecht kan de 

verleende subsidie lager worden vastgesteld indien: 

- u niet voldoet aan de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen.  

 Let op: Indien niet voldaan wordt aan de onder 1 en 2 vermelde verplichtingen 

(dus de door de Provincie gestelde verplichtingen) dan betekent dit dat wij niet in 

staat zijn om de aan ons door de Provincie verstrekte subsidie te verantwoorden en 

zal dit tot een lagere vaststelling of vaststelling tot nihil door de Provincie leiden en 

daarmee automatisch tot een, gelijke, lagere vaststelling of vaststelling tot nihil 

door de gemeente van de door ons aan uw stichting verstrekte subsidie , 

- de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden of 

zullen plaatsvinden, 

- u onjuiste of onvolledige gegevens hebt verstrekt en de verstrekking van juiste en 

volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening zou 

hebben geleid, 

- de subsidieverlening anderszins onjuist was en u dit wist of behoorde te weten, 

- er, volgens ons, een financieel wanbeleid wordt gevoerd, 

- de instelling bij rechterlijk vonnis is ontbonden, 

- u, ondanks een waarschuwing door ons, niet of niet voldoende overeenkomstig de 

doelstellingen van uw instelling werkzaam bent, 

- er kosten zijn die niet als noodzakelijk worden beschouwd. Vaststelling van de subsidie is 

namelijk o.a. afhankelijk van de werkelijke, noodzakelijke kosten van de activiteiten.  
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Daarnaast wijzen wij u er op dat de verleende subsidie, zolang nog geen vaststelling heeft 

plaatsgevonden, kan worden ingetrokken of ten nadele gewijzigd (artikel 11 lid 1 ASV). Dit 

kan gebeuren vanwege de hierboven vermelde gronden maar ook voor zover 

subsidieverlening onjuist is (artikel 11 lid 1 ASV en artikel 4:48 en 4:50 Algemene wet 

bestuursrecht). Het teveel betaalde bedrag zal dan worden teruggevorderd. 

 

Belangrijk 

De door ons vast te stellen subsidie is nooit hoger dan het verleende bedrag én nooit hoger dan 

het daadwerkelijke tekort én is ten hoogste gelijk aan de door de provincie vastgestelde subsidie 

aan de gemeente verstrekt voor de verbouwing van de schouwburg.  Als u aan eerdergenoemde 

verplichtingen heeft voldaan en/of resultaten heeft behaald en de gerealiseerde subsidiabele kosten 

lager uitvallen dan begroot, wordt de gemeentelijke subsidie naar rato verlaagd. Indien de vast te 

stellen subsidie lager is dan het verleende bedrag dan wordt het teveel verstrekte bedrag 

teruggevorderd.  

 

Betaling 

Betaling van deze subsidie van maximaal 1 miljoen euro vindt plaats in 3 termijnen, te weten 

binnen 6 weken na dagtekening van deze brief  een bedrag van € 450.000 en begin november 

2016 een bedrag van € 450.0000. De derde termijn van € 100.000 wordt beschikbaar gesteld 

zodra de subsidieafrekening heeft plaatsgevonden, de subsidie is vastgesteld en wij dit bedrag van 

de Provincie hebben ontvangen. Betaling vindt plaats op  rekeningnummer NL48RABO0153918888. 

 

Vragen 

Heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij Reinier Blaauw. Hij is te bereiken via telefoonnummer  

0478-523333; ook kunt u hem via e-mail bereiken. Het e-mailadres is: reinier.blaauw@venray.nl  

 

Bezwaarschrift 

Bent u het met dit besluit niet eens, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. 

Dit kan via www.venray.nl > ‘Digitale balie' > B van 'Bezwaarschrift indienen'. U logt dan in met 

uw DigiD-code. Ook kunt u schriftelijk bezwaar indienen. Dat doet u door een gemotiveerd 

bezwaarschrift te sturen aan burgemeester en wethouders van Venray, Postbus 500, 5800 AM 

Venray. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit 

besluit is verzonden. Het bezwaarschrift moet, op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet 

bestuursrecht, zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: 

 uw naam en adres, 

 de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven, 

 een omschrijving of een kopie van het besluit waar uw bezwaar zich tegen richt, 

 de gronden waarop uw bezwaar berust. 
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Wilt u een kopie van de beslissing meesturen? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

  , burgemeester  , secretaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* De ASV en het Besluit nadere regels subsidieverstrekking zijn te raadplegen op 

www.venray.nl/bis. 

 


