
Toelichting Tijdelijke subsidieregeling compensatie corona voor culturele instellingen en 

vrijwilligersorganisaties jeugd gemeente Noardeast-Fryslân 

 

Artikelsgewijze toelichting 

Van de artikelen die hieronder niet worden toegelicht, spreekt de inhoud voor zichzelf. 

Artikel 1a aanvragers  

Culturele instellingen 

Het kabinet heeft besloten om een bevoorschotting op de compensatie aan medeoverheden te 

verstrekken van € 60 miljoen voor de periode van medio maart 2020 tot en met 1 juni 2020. Dit met 

het oog op borging van de lokale en regionale culturele infrastructuur. Deze organisaties missen nu 

onder andere inkomsten uit kaartverkoop en horeca, terwijl de vaste lasten zoals huisvesting en 

beveiliging doorlopen. Aan de gemeente is € 273.000 beschikbaar gesteld.  

In de brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties wordt aangegeven dat de  

medeoverheden verantwoordelijk zijn voor twee derde van alle subsidies aan cultuur en dat ze  

daarmee de lokale en regionale culturele infrastructuur overeind houden. Hieronder wordt verstaan: 

openbare bibliotheken, muziekscholen, centra voor de kunsten, musea, monumenten, 

schouwburgen, concertzalen, vlakke vloer theaters, poppodia, filmhuizen, beeldende 

kunstinstellingen, amateurkunst, cultuureducatie en festivals. Voor het landelijke gesubsidieerde 

aanbod zijn de lokale podia essentieel als speelplekken.  

Onder lokale culturele instellingen vallen de hierboven genoemde categorieën. Ook dorpshuizen 

waar culturele activiteiten georganiseerd worden vallen onder het begrip aanvragers.  

Vrijwilligersorganisaties jeugd 

Hieronder worden verstaan organisaties zoals de scouting en jeugdhonken. Deze regeling staat niet 

open voor sportverenigingen.  

Artikel 1 sub c  Inkomstenderving 

Met inkomstenderving worden de inkomsten bedoeld die aanvragers als gevolg van overheids-

maatregelen rondom corona missen. Hierbij kan gedacht worden aan entreegelden en horeca- 

inkomsten. Bij de berekening van de gemiste inkomsten aan entreegelden kan gekeken worden naar 

de bezoekersaantallen. De bezoekersaantallen van 2020 kunnen afgezet worden tegen het 

gemiddelde aantal bezoekers van de afgelopen 2 jaar.  

Bij inkomstenderving moet ook rekening worden gehouden met de kosten die door de organisatie 

niet gemaakt zijn, bijvoorbeeld de kosten van een theatergezelschap en PR kosten.  

Artikel 1 sub e Schade 

Met schade wordt bedoeld de inkomstenderving vermeerderd met de kosten. Hebben organisaties 

reeds een bijdrage van de provincie of het rijk ontvangen dan moet dit bedrag vermeld worden op 

het in te dienen overzicht. De bijdrage van de gemeente is een aanvulling op de bijdrage van de 

provincie en/of het rijk.  

Artikel 6 lid 8 en artikel 7 lid 8 Steekproef 

Subsidie die verstrekt wordt voor een activiteit als omschreven in artikel 2 van de regeling wordt 

direct vastgesteld. Dit betekent dat de subsidieontvanger na realisatie van de gesubsidieerde 

activiteit geen vaststellingsverzoek meer hoeft in te dienen, waarmee (financiële) verantwoording 



wordt afgelegd aan de gemeente. De gemeente kan de in het kader van de regeling verstrekte 

subsidies controleren, al dan niet steekproefsgewijs. Als een subsidieontvanger gecontroleerd wordt, 

is hij verplicht om aan te tonen dat de gesubsidieerde activiteit is verricht en dat aan de voorwaarden 

van de regeling is voldaan. 

Als uit de (steekproef)controle onregelmatigheden blijken, dan kan dat gevolgen hebben voor de 

subsidievaststelling. Een subsidievaststelling kan ten nadele van de subsidieontvanger gewijzigd of 

ingetrokken worden. Bovenstaande kan ertoe leiden dat uitbetaalde subsidiebedragen worden 

teruggevorderd. 

 

 


