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Geacht bestuur,

Op 25 september 2018 hebt u een structurele subsidie voor 2019 aangevraagd van
€ 53.000,00. Wij moeten u helaas meedelen dat de aanvraag niet volledig, maar

gedeeltelijk is toegekend.
Besluit
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 december jl. besloten uw
instelling voor 2019 een subsidie te verlenen van € 43.000,00. Aan de hand van de

ingezonden stukken is duidelijk geworden dat de extra subsidie die na het raadsbesluit
van 1 november 2012 met ingang van het jaar 2013 aan u is uitbetaald (€ 10.000,00
jaarlijks voor uitbreiding van het aantal m2 expositieruimte), niet is aangewend voor het
doel waarvoor hij was bestemd. Het aanwenden van subsidiegelden voor een ander doel
dan waarvoor ze zijn verstrekt is een grond voor terugvordering.
Het college heeft echter besloten niet tot terugvordering over te gaan, omdat een
dergelijke maatregel uw museum in financieel zwaar weer zou brengen.

Wel heeft het college het besluit genomen om het bedrag van € 10.000,00 op de
reguliere subsidie ad € 53.000,00 in mindering te brengen.

De subsidie ad € 43.000,00 wordt verleend voor de instandhouding en exploitatie van het
Valkerij- en Sigarenmakerij Museum.

Argumentatie
De activiteiten passen bij de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van cultuur. De

beschikking
stichting draagt bij aan de kwaliteit en de diversiteit van het culturele leven in
Valkenswaard en heeft nationale en internationale uitstraling.

Subsidiegrondslag
Op de subsidieverstrekking zijn de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en
de Algemene Subsidie Verordening 2016 (ASV) van toepassing. De tekst van de ASV
2016 kunt u vinden op onze website www.valkenswaard.nl > optie bestuur en organisatie
> optie beleid en regelgeving > optie verordeningen alkenswaard.

Verplichtingen van de subsidieontvanger
Aan u als subsidieontvanger worden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Titel 4.2)
via de ASV 2016 de volgende voorschriften en verplichtingen opgelegd;
Kennisgevingsplicht (artikel 18 ASV 2016)
Informatieplicht en toestemmingsvereisten (artikel 19 ASV 2016)
Vergoedingsplicht bij vermogensvorming (artikel 20 ASV 2016)
Wanneer er niet (geheel) en/of tijdig wordt voldaan aan de verplichtingen, of de
activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend niet (geheel) worden behaald, moet u er
nadrukkelijk rekening mee houden dat de subsidie lager, dan wel op nihil kan worden
vastgesteld (artikel 25 ASV).
Verantwoording besteding subsidie
U bent verplicht om voor 1 mei 2020 de aanvraag in te dienen om de subsidie voor 2019
vast te stellen c.q. de besteding van de subsidie te verantwoorden (Artikel 11 en 14 ASV

2016)
De aanvraag tot subsidievaststelling moet in elk geval de volgende gegevens bevatten;
1. Een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is
verleend, zijn verricht;
2. Een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten

(financieel verslag of jaarrekening met bijbehorende balans);
3. Een accountantsverklaring bij een subsidie gelijk aan of meer dan € 50.000,- op
jaarbasis.

Uitbetaling
De subsidie wordt bij voorschot in maandelijkse termijnen aan u uitbetaald.
Subsidieaanvraag voor 2020.
Als u voor 2020 voor een subsidie in aanmerking wilt komen moet de aanvraag voor

1 mei 2019 worden ingediend.
Voor nadere informatie en het aanvraagformulier verwijzen wij u naar onze website
www.valkenswaard.nl.

Bezwaarmogelijkheid
Wanneer u het niet eens bent met dit besluit, kunt u op grond van de Algemene wet
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bestuursrecht bezwaar indienen. Binnen zeS*Weken na de dag waarop dit besluit is
verzonden kunt u bewaar maken. Uw bezwaarschrift kan worden gericht aan het college
van burgemeester en wethouders (postbus 10.100, 5550 GA Valkenswaard).

U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen. Ga hiervoor naar onze website
www.valkenswaard.nl > optie direct regelen> optie meldingen, klachten en
complimenten> optie bezwaar maken tegen besluit gemeente. Voor het digitaal indienen
van een bezwaarschrift moet u wel beschikken over een elektronische handtekening

(DigiD).
Indien u bezwaar instelt kan het besluit nog gewoon worden uitgevoerd. Het indienen
van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Om werking van het besluit te
schorsen kunt u een verzoek om voorlopige voorziening vragen bij de
Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, t.a.v. sector bestuursrecht,
Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch. U kunt overigens uw verzoek tot het treffen

van een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u eveneens beschikken over

een elektronische handtekening (DigiD). Wij verzoeken u op de genoemde site te kijken
voor de precieze voorwaarden. Bij indiening van een verzoek om voorlopige voorziening

bent u griffierecht verschuldigd.
Wij wensen u veel succes bij het uitvoeren van de activiteiten.

VriendeLijke groet,
burgemeester en wethouders,

drs. P. van Schuylenburg,
teammanager Sociaal en Economisch Beleid.

