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Geachte

Op 10 december 2021 ontvingen wij uw aanvraag voor een subsidie Uw kenmerk

buiten uitvoeringsregeling voor uw project ‘Noord-Hollandse -

Cultuurlening’ voor het bedrag van € 3.000.000,--.

Deze subsidie is exclusief de beheerskosten van maximaal
€ 250.000,--. Wij zijn voornemens om in maart 2022 een subsidie te
verlenen voor de beheerskosten, na de ontvangst van uw
subsidieaanvraag hiervoor.

Staatssteun
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de staatssteunregels. Wij vinden
dat deze subsidie weliswaar aangemerkt kan worden als staatssteun,
maar dat deze gerechtvaardigd kan worden verstrekt onder de
vrijstellingen opgenomen in artikelen 53 en 54 van de Algemene
groepsvrijstellingsverordening (AGVV).

Subsidieverlening
De activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt, passen binnen de motie
42 van Provinciale Staten van 1 8 mei 2020, over het ontwikkelen van
een Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds.

Gelet op artikel 4:23 lid 3 onder c van de Aigemene wet bestuursrecht
fAwb) hebben wij besloten uw organisatie een subsidie te verlenen met
een revolverend element, conform uw aanvraag voor annuïtaire
cultuurleningen.

De subsidie is bedoeld om annuïtaire cultuurleningen te verstrekken
aan overwegend privaat gefinancierde organisaties in de culturele, Postbus 3007
creatieve en erfgoed sector. De annuïtaire lening dient ter financiering 2001 DA Haarlem

van de toekomstige inkomstenstroom van nieuwe producties, Telefoon (023) 514 3143

programma’s of projecten die bijdragen aan duurzame groei en
innovatie en een gezonde exploitatie en heeft tot doel de organisatie
toekomstbestendig te maken. Houtplein 33
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In januari a.s. benaderen wij u voor het plannen van een overleg over
het project.

Onderbouwing
Met het beschikbare werkkapitaal wordt de productie- en
programmaketen opgestart. Dit heeft effect op (toekomstige)
artistiek/inhoudelijke ontwikkelingen, werkgelegenheid, omzet en
bedrijvigheid in de culturele- en erfgoedsector, ook bij betrokkenen
verder in de keten. De lage financiële risico’s stimuleren het vertrouwen
in investeringen ten gunste van het toekomstperspectief van de
organisaties. Dit komt indirect ook ten goede aan het woon- en
werkkl i maat.

Berekening subsidie
Deze subsidie bedraagt € 3.000.000,--.

BTW
U geeft aan dat de btw-kosten voor uw organisatie zijn te verrekenen of
te compenseren. Daarmee vormen ze geen kostenpost over de te
subsidiëren activiteiten. In de subsidie zijn dan ook geen btw-kosten
opgenomen.

Cultuurleningen
De gesubsidieerde activiteiten, het aangaan en beheer van de annuïtaire
cultuurleningen, worden uitgevoerd conform uw aanvraag binnen het
kader van de volgende voorwaarden:

- de hoogte van een lening bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal
€ 250.000 per project;

- een te financieren productie, programma of project past bij het
trackrecord van de betreffende organisatie;

- een plan van een organisatie is realistisch en haalbaar, met als doel
om ook andere inkomsten, waaronder inbegrepen
publieksinkomsten, aan te trekken. Uit het plan blijkt duidelijk op
welke wijze de terugbetaling van de financiering zal plaatsvinden;

- voor de kosten waar een lening betrekking op heeft, is geen andere
subsidie verstrekt. Er is geen sprake van herfinanciering van andere
schulden;

- het rentepercentage voor de verstrekte leningen is 1% per jaar met
een looptijd van maximaal 1 0 jaar;

- de ‘Opstart Lening Cultuur’ zal worden gepresenteerd en
gecommuniceerd als ‘Noord-Hollandse Cultuurlening’.

Verplichtingen
Op deze subsidieverlening zijn de volgende verplichtingen van
toepassing:

- U geeft medewerking aan een door ons ingesteld onderzoek dat
erop gericht is inlichtingen te verschaffen voor de ontwikkeling van
beleid;

- de aanvragende organisaties zijn in de provincie Noord-Holland
gevestigd en de te financieren productie, het programma of het
project wordt in ieder geval voor een deel in Noord-Holland
uitgevoerd;

- U meldt direct feiten en omstandigheden die van belang zijn voor
de subsidie. Daarvan is in ieder geval sprake als voor u aannemelijk
is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, niet, niet
tijdig of niet geheel zullen worden verricht, of als niet, niet tijdig of
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niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal
worden voldaan. Ook als ii twijfelt of u iets moet melden, verzoeken
wij u contact op te nemen met uw contactpersoon bij Subsidies.

- U meldt wijzigingen in de financiële planning en het
bestedingsritme zo snel mogelijk aan ons;

- U meldt het wijzigen van de in houd van de activiteiten of
kostenoverschrijdingen op de begroting van meer dan 1 0% op de
begroting vooraf aan ons;

- U stuurt ons jaarlijks op uiterlijk 1 april en 1 oktober een
inhoudelijke en financiële voortgangsrapportage.
Bij de rapportages van 1 april voegt u, naast de urenverantwoording
per activiteit/uurtarief in een Excelspreadsheet, ook de meest recent
vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag. Op basis van deze
rapportage zullen wij elk jaar een besluit nemen over het aan ons te
betalen bedrag;

- U verstrekt de leningen tussen 1januari 2022 en 1januari 2025;
- U voert alle activiteiten uit tussen 1 januari 2022 en 1januari 2035;
- bij iedere publiciteitsuiting die betrekking heeft op de

gesubsidieerde activiteit, meldt u dat deze mogelijk is gemaakt
door de provincie Noord-Holland en toont u het logo van de
provincie Noord-Holland. U kunt het logo van de provincie vinden
door in het Digitaal Loket/Subsidies te klikken op de link naar het
logo’.

Voorschot
Wij besluiten u een voorschot van € 1 .000.000,--te verlenen.
Als het banksaldo door het verstrekken van leningen ruim onder het
bedrag van € 1 .000.000 daalt, zullen wij op uw verzoek (inclusief
onderbouwing) het voorschot tot maximaal € 1 .000.000,-- aanvuiien.
Het voorschotbedrag maken wij over op de bankrekening

- van de stichting en vermelden hierbij het kenmerk van
dit besluit.
Het eerste voorschot wordt in januari 2022 overgemaakt.

Terugbetalingen
De terugbetaling van de aan u verstrekte subsidie zullen vanaf 1 januari
2025 plaatsvinden. Dit gebeurt aan de hand van de inhoudelijke en
financiële voortgangsrapportage inclusief urenverantwoording per
activiteit/uurtarief van 1 april. Op basis van deze rapportage zullen wij
elk jaar een besluit nemen over de hoogte van het aan ons te betalen
bedrag.

Indien de leningnemers gedurende het jaar een bedrag van boven de
€ 100.000 aflossen, meldt u dit aan ons. Wij nemen dan een besluit of
het teveel aan liquide middelen aan ons moet worden overgemaakt.
Aan het einde van de looptijd van de subsidie, en uiterlijk maart 2035,
wordt een eventueel verschil tussen de gerealiseerde kosten, de baten
en het ten hoogste verleende subsidiebedrag in mindering gebracht en
zal dit bedrag worden teruggevorderd. Dit is ook het geval als de
activiteiten voor een lager bedrag dan begroot worden uitgevoerd. Ook
de niet-gerealiseerde kosten vermeldt u expliciet in de verantwoording
en worden dan teruggevorderd.

Vaststelling van de subsidie
De activiteiten worden tot 1januari 2035 uitgevoerd. De aanvraag tot
subsidievaststelling verwachten wij binnen 1 3 weken na afloop van de
activiteiten op uiterlijk 26 maart 2035.
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De aanvraag dient u in elk geval te voorzien van:

- een activiteitenverslag beschrijft de aard, duur en omvang van de
activiteiten waarvoor subsidie is verleend. De inrichting van het
verslag komt overeen met de inrichting van het activiteitenplan.

Het verslag bevat, voor zover van toepassing, een analyse van
verschillen tussen de voorgenomen activiteiten en beoogde
resultaten, vermeld in het activiteitenplan, en de feitelijke realisatie.

- een financieel verslag inclusief de urenverantwoording waarin de
relatie van de leningen met de kosten daarvan zichtbaar is. De
presentatie van de financiële kengetallen in dit verslag moet
overeenkomen met de presentatie en redenering van die
kengetallen in de begroting, zodat een goede vergelijking van de
financiële kengetallen mogelijk is.
Wij adviseren u om de te leveren (uren)verantwoording bij het
financîeel verslag vooraf met uw accountant te bespreken en te
bepalen hoe u de (uren)verantwoording dient op te leveren. Hiermee
kunt u gedurende de jaren rekening houden met de te leveren
gegevens en bescheiden voor de rapportages en
subsidievaststelling aan ons.

- een controleverklaring omtrent de getrouwheid van het financiële
verslag: opgesteld door een accountant als bedoeld in artikel 393,
eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Een aanvraag om de subsidie vast te stellen in de vorm van een factuur
accepteren wij niet. Kopieën van facturen van anderen die betrekking
hebben op de activiteiten, kunnen slechts dienen als onderbouwing van
de financiële verantwoording.

Wij maken u erop attent dat wij u kunnen verplichten het
subsidiebedrag aan ons terug te betalen als de gesubsidieerde
activiteiten niet worden uitgevoerd of zullen plaatsvinden. Als de
activiteiten niet geheel worden uitgevoerd, stellen wij de subsidie naar
rato lager vast.

Formu lieten
Voor het melden van (beoogde) wijzigingen in het project gebruikt u
het formulier ‘Voortgang project en melden wijzigingen’.
Voor de aanvraag tot vaststelling van de subsidie gebruikt het
formulier ‘Eindrapportage’.
Voor de controleverklaring kunt u gebruik maken van het format
controleverklaring.
U kunt alle formulieren downloaden via het ‘Digitaal
Loket/Subsidies/Algemene formulieren’ (www.noord-holland.nl

Regelgeving
Hierboven is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) genoemd. Meer
informatie over deze wet kunt u vinden op de website www.wetten.nl.

Belangrijke informatie voor de subsidieontvanger, zoals over het
toepassen van een verlaging van de subsidie bij het niet nakomen van
verplichtingen, kunt u lezen in de Beleidsregel Lager vaststellen en
wijzigen subsidies. Deze vindt u op het Digitaal Loket/Subsidies
(www.noord-holland.nD.
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Onder Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) wordt verstaan:
de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17juni 2014
waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en
1 08 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden
verklaard (PbEU L1 87/1).

De Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur
(Wet Bibob) is ook van toepassing. In dit kader kan door ons informatie
bij u worden opgevraagd. Meer informatie en contactgegevens voor
specifieke vragen over de Wet Bibob vindt u op onze internetpagina
www.noord-holland.nI/LoketfiVet_Bibob.

Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van de activiteiten.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

Directeur Concernzaken

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Bezwaar
Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending,
uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen.
Het bezwaarschrift kunt u sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord
Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie,
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Wij verzoeken u om in uw
bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag
bereikbaar bent. Ook kunt u voor meer informatie de provinciale
website bezoeken: www.noord-holland.nl.

Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van
een minder formele procedure: een gesprek tussen u en medewerkers
die namens het college van Gedeputeerde Staten deelnemen. Indien uw
bezwaar zich hiervoor leent, wordt contact met u opgenomen, maar u
kunt hier ook zelf om verzoeken. Een gesprek tast uw rechten als
bezwaarmaker niet aan.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift
ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u
bij een spoedeisend belang een voorlopige voorziening vragen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.


