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Behandeld door
Verplichtingennummer 78948
Onderwerp: Verlening boekjaarsubsidie 2021
Stichting Drents Museum mevr. A. Meuleman postbus 134 ASSEN
Ondertekening in mandaat
(zonder zaaksluiting)
V 63030514/01/440658 Bijdrage Drents Museum (1)9316097 Programma 6.
Cultuur 9316196 Product 6.1 Cultuur ontwikkelingen Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en
ruimtelijke
ontwikkelingen 3830804 Musea 440658 Bijdrage Drents Museum 6303 Cultuur, Maatschappij en
Geacht
bestuur,
Vrijetijdseconomie
musea. kosten 3830804
Nee .78948 Boekjaarsubsidie
AGVV Musea 6303 Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie 63030514
musea.
Op 15 oktober 2020 ontvingen wij uw subsidieaanvraag voor de boekjaarsubsidie voor het jaar 2020.

In deze brief informeren wij u over ons besluit op uw aanvraag.
Wij hebben met interesse uw jaarplan gelezen en hebben bewondering voor de wijze waarop het
Drents museum ook dit jaar weer een gevarieerd jaarplan heeft weten te maken met onderscheidende
tentoonstellingen en veel aandacht voor het behoud, het beheer en het toegankelijk maken van het
Drentse erfgoed.
In uw plannen voor volgend jaar heeft u geprobeerd zo flexibel mogelijk om te gaan met de
beperkingen veroorzaakt door de coronacrisis. De in 2020 geplande tentoonstellingen ‘Viva la Frida! –
leven en werk van Frida Kalho’ en ‘In de ban van Ararat – Schatten uit het oude Armenië’ heeft u
doorgeschoven naar 2021. Gezien de onzekere situatie veroorzaakt door de maatregelen rond Covid19 begrijpen wij dat dit ook voor de uitvoering van het jaarplan 2021 gevolgen kan hebben. Wij
benadrukken dat wij hierin een positieve invloed willen zijn en in voorkomende situaties graag
meedenken over mogelijke oplossingen.
Besluit
Wij hebben besloten u voor het boekjaar 2021 een subsidie van maximaal € 4.913.699 te verlenen.
Voorschotritme
De subsidie wordt in voorschotten aan u overgemaakt volgens onderstaand ritme op
bankrekeningnummer
, onder vermelding van het kenmerk van deze brief.

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 202000983 te vermelden.
63030514/01/440658 Bijdrage Drents Museum (1)
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Dit uitbetalingsritme is vastgesteld op uw verzoek en is aangepast aan het door jullie opgegeven
uitgavenpatroon.
maand
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

bedrag
€ 819.000,00
€ 372.000,00
€ 372.000,00
€ 372.000,00
€ 372.000,00
€ 744.000,00
€ 744.000,00
€ 372.000,00
€ 372.000,00
€ 374.699,00
€0
€0

Prestatieverplichtingen
Bij het uitvoeren van de activiteiten bent u gebonden aan de volgende prestatieverplichtingen:
De door u voorgestelde activiteiten passen binnen de doelstellingen van de provincie Drenthe;
Voor deze subsidie moet u de prestaties/activiteiten uitvoeren overeenkomstig het in de
aanvraag opgenomen jaarplan met bijbehorende begroting. Hiermee vormt de aanvraag een
integraal onderdeel van de subsidiebeschikking.
U verricht de prestaties in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021;
U bewaart de stukken die betrekking hebben op de besteding van de subsidie en de uitvoering
van de activiteiten tot zeven jaren nadat de activiteiten zijn uitgevoerd.
Cultuurmonitor
Sinds 2017 worden provinciaal gesubsidieerde culturele organisaties gevolgd in de Cultuurmonitor.
Wij willen u erop attenderen dat voor de monitor van 2021 de informatie nog volgens de bekende
methode verzameld zal worden. Voor de beleidsperiode vanaf 2021 gaan wij graag met u in gesprek
over de invulling van de cultuurmonitor. U zult hierover te zijner tijd geïnformeerd worden.
Toegankelijkheid en inclusie
Ieder mens heeft dezelfde rechten. Daarom vindt de provincie Drenthe het van belang dat er aandacht
is voor kwetsbare groepen in onze samenleving. Deze mensen staan ondanks de inzet van vele
organisaties nog steeds te vaak aan de zijlijn. Onder deze groep verstaan we onder andere mensen
met beperkingen, LHBTI’ers en laaggeletterden. Iedereen moet toegang hebben tot voorzieningen,
zoals gezondheidszorg, (openbaar) vervoer of een ontmoetingsplek in het dorp of de wijk. Wij vragen
u, als onze subsidierelatie dan ook het thema “Toegankelijkheid en inclusie” ook in 2021 op de
agenda te zetten en hieraan zoveel mogelijk invulling te geven bij al uw activiteiten.
Aanvullend verzoek
Daarnaast verzoeken wij u om in uw communicatie over de activiteiten tot uitdrukking te brengen dat
deze mede mogelijk worden gemaakt door de provincie Drenthe. Dit met het oog op het informeren
van de burgers over de besteding van belastinggelden.
Meldingsplicht
Als blijkt dat u de gesubsidieerde activiteiten niet zult uitvoeren of dat u niet aan alle verplichtingen zult
voldoen, stelt u ons daarvan direct schriftelijk of per mail op de hoogte.
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Daarnaast stelt u ons zo spoedig mogelijk op de hoogte van:
relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden;
wijzigingen van de statuten betreffende de vorm van de rechtspersoon, de persoon van de
bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon.
Indien u niet voldoet aan de meldingsplicht, kunnen wij dit besluit tot subsidieverlening in uw nadeel
wijzigen of intrekken en het uitbetaalde subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk terugvorderen.
Vaststelling
U levert uiterlijk vóór 1 mei 2021 een verzoek tot vaststelling in.
In het verzoek tot vaststelling toont u aan dat de activiteiten zijn verricht en dat aan de opgelegde
prestatieverplichtingen is voldaan. Het verzoek tot vaststelling bevat in ieder geval:
een activiteitenverslag;
een financieel verslag of jaarrekening.
Het niet tijdig indienen van het verzoek tot vaststelling kan gevolgen hebben voor de hoogte waarop
de subsidie wordt vastgesteld. Als u geen verzoek tot vaststelling indient, stellen wij de subsidie
ambtshalve vast. Wij doen dat op grond van de informatie die wij op dat moment hebben, waardoor de
subsidie vaak lager of op nihil wordt vastgesteld. U ontvangt binnen 22 weken na ontvangst van uw
verzoek tot vaststelling onze beslissing hierop.
Het verzoek tot vaststelling kunt u per e-mail toesturen naar post@drenthe.nl of per post naar het
college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, ter attentie van team Subsidies en Inkoop, Postbus
122, 9400 AC Assen.
Juridisch kader
Op dit besluit is de volgende wet- en regelgeving van toepassing:
de Algemene wet bestuursrecht;
de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;
de 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 betreffende de
werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard,
Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV (PbEU L187/1)).
Staatssteun
Voor uw aanvraag hebben wij gekeken of er sprake is van staatssteun. Dit is bij u het geval, omdat uw
activiteiten door middel van staatsmiddelen selectief worden gesteund en er door deze steun een
verstoring van de interne markt kan zijn. Deze steun valt onder de werking van de AGVV. In het
bijzonder onder de vrijstellingscategorie steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed, meer
in het bijzonder exploitatiesteun (Hoofdstuk III Deel 11, artikel 53 van de AGVV).

In deze vrijstellingscategorie is geregeld dat in het geval van exploitatiesteun het steunbedrag niet
hoger mag zijn dan wat nodig is om de exploitatie- tekorten plus een redelijke winst over de
betrokken periode te dekken. Uw project voldoet aan de gestelde voorwaarden voor deze steun en
aan de algemene bepalingen van de AGVV. De te verlenen subsidie heeft een stimulerend effect in
de zin van voornoemde verordening. Op basis hiervan kan de subsidie geoorloofd worden verleend.
Wij geven van de verlening van deze subsidie, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de
AGVV, binnen 20 werkdagen na dagtekening van deze beschikking kennis aan de Europese
Commissie en publiceren deze beschikking op onze website.
Betaling van de subsidie sluiten wij uit, indien zou blijken dat de aan uw organisatie verleende steun
onrechtmatig is en onverenigbaar is verklaard met de interne markt.
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Nadere informatie
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

W.F. Brenkman MSc,
Provinciesecretaris

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending ervan
hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van gedeputeerde staten van Drenthe. De dag
van verzending is de dagtekening van het besluit. Voor meer informatie over het indienen van een
bezwaarschrift verwijzen wij u naar: www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure

