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Geachte

     

Op 23 november 2022 ontvingen wij uw subsidieaanvraag voor de activiteiten van het 

Gevangenismuseum in 2023. Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Algemene wet bestuursrecht 

(Awb) en de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 (Asv). In deze brief informeren wij u over 

ons besluit op uw aanvraag. 

 

Besluit 

Wij hebben besloten u een subsidie van maximaal € 112.310,00 te verlenen voor het jaar 2023.  

 

Dit bedrag is hoger dan u wellicht verwachtte, dat heeft de volgende reden: wij hebben  

Provinciale Staten voorgesteld om met ingang van 2023 alle structurele begrotingssubsidies te  

indexeren. Op dit voorstel is door de staten positief besloten. Dit betekent dat ook uw subsidie met  

ingang van  2023 wordt geïndexeerd.  

 

De indexatie is berekend door het gemiddelde te nemen over de afgelopen vijf jaar van de index voor  

Prijs overheidsconsumptie beloning werknemers en de Prijs netto materiële overheidsconsumptie.  

Doordat de indexatie gebaseerd is op de gegevens van de afgelopen vijf jaar, zal in het geval van  

sterk toegenomen inflatie zoals nu, de indexatie vooralsnog geen volledige compensatie voor de  

inflatie vormen. 

 

Voorschot 

Wij hebben besloten u een voorschot te verstrekken van € 112.310,00, zijnde 100% van de verleende 

subsidie. Dit voorschot maken wij volgens onderstaand ritme over op  

, onder vermelding van het kenmerk van deze brief. 
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Datum Bedrag 

Januari 2023 € 56.155,00 
Juli 2023 € 56.155,00 

 

Prestatieverplichtingen 

Bij het uitvoeren van de activiteiten bent u gebonden aan de volgende prestatieverplichtingen: 

- De instandhouding en exploitatie van de museale taak als museum van provinciaal belang in 

het jaar 2023. 

In 2023 voert het Gevangenismuseum het activiteitenplan 2023 uit, zoals weergegeven in de 

ingediende subsidieaanvraag: 

- Het Gevangenismuseum werkt in 2023 op basis van het meerjarenbeleidsplan 2021-2025 aan 

de daarin en in de statuten van de stichting vastgelegde doelen. De belangrijkste activiteit in 

2023 heeft betrekking op de verbouw/uitbouw van het museum. De fondsenwerving als 

aanvulling op de reeds vastgelegde middelen, onder andere van de provincie, is in 2022 in 

gang gezet. Eind 2022 wordt duidelijk of voldoende middelen zijn verkregen om de 

verbouwing in te zetten of dat nog aanvullende fondsen geworven moeten worden. Door de 

nieuwe opzet kunnen de verhalen van de meer algemene geschiedenis van het 

Gevangeniswezen in Nederland en het verhaal van Veenhuizen en de koloniën beter tot hun 

recht komen. In 2023 wordt volop ingezet op de uitwerking van de inhoudelijke concepten van 

de twee vaste exposities. Ook komt er meer ruimte voor bezoekers, met een aanbouw op de 

plek waar ooit de vierde zijde van het carrévormige gesticht stond. Bovendien worden de 

tentoonstellingen na de vernieuwbouw en de nieuwe inrichting attractiever, persoonlijker, 

toegankelijker en interactiever. Ook gaat het museum zich steviger positioneren als plek waar 

bezoekers vanuit een multiperspectief kennismaken met verschillende systemen voor 

disciplinering en resocalisering. Het museum gaat bovendien meer uiting geven aan de 

UNESCO Werelderfgoed status en het Europees Erfgoedlabel. Dit betekent dat het museum 

in gaat zetten op een internationale uitstraling en meertaligheid. 

- In 2023 wordt een internationaal symposium georganiseerd, waarbij de Koloniën van 

Weldadigheid in internationale context worden beschouwd.  

- In 2023 wordt binnen de afdeling Collectie gewerkt aan het inhoudelijke onderzoek en 

collectieselectie voor vernieuwing en de tijdelijke expositie. In 2023 worden stappen gezet in 

voorbereiding op de keuze voor een migratie naar een nieuw collectieregistratiesysteem. 

- In februari 2023 wordt de tijdelijke expositie BEZIN gepland.  

- In 2023 wordt verder gewerkt aan de vernieuwing van de educatieve programma’s voor zowel 

PO als VO. 

- In 2023 wordt ingezet op de viering van 200 jaar Veenhuizen. Er worden diverse activiteiten 

georganiseerd. Ook wordt in 2023 weer een Bajesdag georganiseerd, inclusief Bajescamping. 

De samenwerking met Brouwerij Maallust, Actief Veenhuizen, Koffielust en vergelijkbare 

partners, wordt voorgezet.  

- Aan het einde van 2023 staat de Landlopersdag op het programma, de ambitie is om dit 

evenement naar een hoger niveau te tillen en voor de toekomst te borgen. 

 

Overige verplichtingen: 

- De projectactiviteiten starten op 1 januari 2023 en worden uitgevoerd uiterlijk op 

31 december 2023. Indien hierin wijzigingen plaatsvinden, dient u dit bij ons aan te geven. 

- U levert uiterlijk vóór 1 mei van het jaar na het kalenderjaar waarvoor de subsidie is verleend, 

een verzoek tot vaststelling in; 

- U bewaart de stukken die betrekking hebben op de besteding van de subsidie en de 

uitvoering van de activiteiten tot zes maanden nadat de activiteiten zijn uitgevoerd. 
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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. 

 

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 grotendeels nog steeds 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  

2023 op de agenda te zetten en hieraan zoveel mogelijk invulling te geven bij al uw activiteiten. 

 

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 e-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 

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: 

- 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. 

  






