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Onderwerp: Verlening subsidie openingsprogramma The American Dream
Stichting Drents Museum de heer H.R. Tupan Postbus ASSEN
UBR subsidie (incl.
Verplichting)
M 63030506/01/440605 Festivals en bijz.even (1)9316097 Programma 6. Cultuur
9316396 Product 6.3 Cultuur en maatschappij Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en
cultuuruitingen
plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen 3830605 Podiumkunsten, festivals en
Geachte
heer een
Tupan,
.74567 Projectsubsidie AGVV Ja
Op 4 oktober 2017 ontvingen wij uw subsidieaanvraag voor de organisatie en uitvoering van een
groots openingsprogramma rondom de start van de tentoonstelling The American Dream. In deze brief
informeren wij u over ons besluit op uw aanvraag.

Wij hebben besloten u een subsidie van maximaal € 65.000,00 te verlenen.
In de aanpak worden naast gasten uit de politiek, cultuur en diplomatie (o.a. de Amerikaanse en
Duitse ambassadeur), ook bekende Nederlanders met een connectie tot Amerika uitgenodigd.
Tevens heeft er met de provincie afstemming plaatsgevonden (opening door Commissaris van de
Koning) en zijn ook de relaties/netwerk van de provincie goed in beeld gekomen en uitgenodigd. Als
laatste in de opzet is dat het publiek ook deel uitmaakt van het programma.
Voorschot
Wij zullen de subsidie van € 52.000,00, zijnde 80%, binnen dertig dagen na dagtekening van deze
brief overmaken op bankrekeningnummer NL48 RABO 0302 8163 13, onder vermelding van het
kenmerk van deze brief.
Prestatieverplichtingen
Bij het uitvoeren van de activiteiten bent u gebonden aan de volgende prestatieverplichtingen:
1. Het programma op 18 november:
- openingsactiviteiten overdag in Emden/Kunsthalle Duitsland, voor ca 150 Duitse- en
Nederlandse VIP-relaties

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201702625 te vermelden.
63030506/01/440605 Festivals en bijz.even (1)
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-

openingsprogramma voor genodigden in Assen ( +/- 500 personen-relaties van Provincie
Drenthe en Drents Museum). Opzet:
o 19.45 ontvangst in Jozefkerk
o 20.00 officiële opening met optreden van ZO! Gospel Choir en Michelle Davids & The
Gospel Sessions
o 21.30 Bezoek tentoonstelling The American Dream en American Party

2. Een publieksprogramma op zondag 19 november ’17:
- Een programma met optredens georganiseerd door Cultureel Hart - The American Dream. Het
vrij toegankelijke programma in de tent is bedoeld voor zowel inkomende toeristen als
inwoners van Drenthe/Assen. Opzet:
o 10.30 inloop met DJ Crème Brulee/ Bravoer
o 11.00 openingshandeling/dans
o 11.10 deuren museum open voor publiek 11.10-12.30 DJ
o 12.30 De Boomerangs akoestisch in de tent, gaat over in optocht naar De Vaart
o 12.45 optocht naar de Vaart
o 13.00 onthulling beeld en optocht terug
o 14.00 optreden Bouke in de tent
o 15.00 optreden jazz-kwartet Jazzbusters
o 16.00 DJ
o 17.00 deuren dicht, uitloop tot 17.30 uur
U verricht deze prestaties vóór 20 november 2017.
Aanvullende verplichtingen

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.
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 dient vóór 20 februari 2018 een vaststellingsverzoek in. In dat verzoek 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;
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
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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.
Juridisch kader
Op dit besluit is de volgende wet- en regelgeving 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, Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV (PbEU L187/1));
- de Algemene wet bestuursrecht
- de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017
Staatssteun
Voor uw aanvraag hebben wij gekeken of er sprake is van staatssteun. Dit is bij u het geval, omdat uw
onderneming door middel van staatsmiddelen selectief wordt gesteund, en er door het project een
verstoring van de interne markt kan zijn. Deze steun valt onder de werking van de AGVV. In het
bijzonder onder de vrijstellingscategorie voor steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed
(Hoofdstuk III Deel 11, artikel 53 van de AGVV), meer specifiek exploitatiesteun.
De in aanmerking komende kosten kunnen voor maximaal 80% worden gesubsidieerd. De totale
subsidiabele kosten van uw project bedragen € 1.074.000. De steunintensiteit bedraag hiermee 6%.
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 van de Europese Commissie. Daarmee 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 onderneming verleende steun
onrechtmatig is en onverenigbaar is verklaard met de interne markt.
Steekproef
Onderdeel van ons subsidiebeleid, zoals vastgelegd in de Algemene subsidieverordening Drenthe
2017 en de Provinciale leidraad voor het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik van
subsidies, is dat wij achteraf via steekproeven controleren of subsidies rechtmatig en doelmatig zijn
besteed.
Ten behoeve van eventueel onderzoek dat zal worden verricht bent u verplicht de volgende gegevens
over de besteding van de subsidie en de uitvoering van het project voor ons beschikbaar te houden tot
6 maanden na de voltooiing van de activiteiten waarvoor wij de subsidie verlenen:
•
bewijsmiddelen waaruit blijkt dat de gesubsidieerde activiteiten volledig zijn uitgevoerd;
•
bewijsmiddelen waaruit blijkt dat de met de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten
beoogde resultaten zijn behaald;
•
bewijsmiddelen waaruit blijkt dat de subsidie is besteed aan de gesubsidieerde activiteiten.
Indien u niet of niet geheel voldoet aan de verplichting om deze gegevens beschikbaar te houden, kan
dat tot gevolg hebben dat wij de subsidievaststelling intrekken en dat u de subsidie geheel of
gedeeltelijk moet terugbetalen.
De gegevens die wij uit een steekproef verkrijgen, gebruiken wij in beginsel alleen om te beoordelen
of de subsidie is besteed overeenkomstig de verlening. Slechts indien blijkt dat er sprake is geweest
van misbruik of oneigenlijk gebruik van deze subsidie (bijv. als de subsidie is besteed aan andere
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activiteiten dan waarvoor deze werd verleend, of als de activiteiten niet of niet geheel hebben
plaatsgevonden en u dit niet tijdig hebt gemeld), kan dat voor ons aanleiding zijn om de subsidie lager
vast te stellen, of om de subsidieverlening ten nadele van u te wijzigen of in te trekken. In dergelijke
gevallen loopt u het risico dat u het ontvangen voorschot geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen
Nadere informatie
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met K.F.J. Bertels, telefoonnummer
(0592) 36 57 08.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

.
mevrouw ing. I.J. Schotanus,
Teamleider Subsidies en Inkoop

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 de bezwaarprocedure
verwijzen wij u naar www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure.

