Tijdelijke subsidieregeling Covid-19 schade culturele sector Urk
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:
ASV:

Algemene subsidieverordening Urk 2012.

Awb:

Algemene wet bestuursrecht.

Beleidskader:

Cultuurnota 2019-2022 Urk ‘’Zo groos as een bessem op de cultuur
van Urk’’

College:

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Urk

Doelgroep:

Culturele organisaties en verenigingen in Urk die financiële schade
ondervinden als gevolg van de coronacrisis of organisaties die
vanwege de coronacrisis investeringen moeten plegen om binnen de
geldende beperkingen hun activiteiten voort te zetten.

Subsidiabele kosten: De kosten die in aanmerking komen voor het verlenen van subsidie.
Netto coronaschade: Het exploitatietekort van de amateurkunstvereniging in de periode
vanaf 16 maart 2020 tot en met 31 december 2020, voor zover dit
tekort wordt veroorzaakt door de coronamaatregelen die door de
rijksoverheid zijn getroffen.
Artikel 2. Doelstelling
Deze subsidieregeling heeft als doel om culturele organisaties een tegemoetkoming te
bieden in de dekking van vaste lasten in de periode maart-december 2020 en een
tegemoetkoming in de investeringskosten ter voorkoming van de spreiding van COVID-19 of
investeringen om activiteiten op veilige wijze voort te zetten.
Artikel 3. Looptijd
Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en heeft een looptijd
tot en met 31 augustus 2021 of tot wanneer het subsidieplafond voor deze regeling is
bereikt.
Artikel 4. Aanvraagformulier
1. Voor het aanvragen van een subsidie en het verstrekken van gegevens moet een
aanvrager gebruik maken van het door het college vastgestelde aanvraagformulier
dat op de gevraagde subsidie van toepassing is. Het aanvraagformulier is te vinden
op de website www.urk.nl of op te vragen bij de gemeente Urk;
2. Het college stelt een aanvrager op de voet van artikel 4:5 Awb in de gelegenheid een
onvolledige aanvraag te completeren binnen een redelijke termijn van zeven dagen.
Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen;
3. Het college kan na indiening van de aanvraag aanvullende documenten bij de
aanvrager opvragen.
Artikel 5. Aanvraagperiode
1. Een aanvraag voor subsidie kan tot en met 31 augustus 2021 worden ingediend.
2. Aanvragen ingediend na 31 augustus 2021 worden niet in behandeling genomen.

Artikel 6. Eisen aan de aanvrager
Aanvragers komen in aanmerking voor subsidie indien zij voldoen aan de volgende eisen:
a. Zij gevestigd zijn in Urk;
b. Zij culturele activiteiten aanbieden voor, met name, de inwoners van Urk;
c. Zij geen winstoogmerk hebben;
d. De aanvrager moet de netto coronaschade aantonen met betaalbewijzen, offertes,
gedetailleerde financiële overzichten of winst- en verliesrekening, die betrekking
hebben op de activiteiten van de organisatie in de periode van maart 2020 tot en met
31 december 2020.
e. Zij kunnen aantonen dat zij gebruik hebben gemaakt van vangnetregelingen van het
Rijk zoals TOGS, NOW en TVL, of kunnen aantonen dat ze buiten de kaders van de
vangnetregelingen vallen;
f. Zij activiteiten bieden die bijdragen aan de doelstelling uit de cultuurnota.
g. Per organisatie kan maximaal één aanvraag worden ingediend.
Artikel 7. Subsidieplafond
Het subsidieplafond voor deze regeling is €73.811,69
Artikel 8. Verdeling van het subsidieplafond
- Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen;
- De maximale aanvraag is €4000;
- Per organisatie kan er één aanvraag ingediend worden.
Artikel 9. Hoogte van de subsidie
De hoogte van de subsidie per aanvrager is maximaal € 4.000.
Artikel 10. Vaststelling van de subsidie
De subsidie wordt bij verlening meteen vastgesteld.
Artikel 11. Subsidiabele kosten
Subsidiabel is de netto coronaschade voor organisaties actief op het gebied van kunst- en
cultuur die in de gemeente Urk worden uitgevoerd en die het gevolg is van:
a. Kosten die voortkomen uit het digitaliseren van activiteiten (zoals de aanschaf van
apparatuur);
b. Kosten voor het voldoen aan de richtlijnen van RIVM of aan de protocollen in de
cultuursector (aanschaf van materialen zoals spatschermen en
communicatiemiddelen);
c. Kosten voor het verplaatsen van activiteiten naar een andere locatie of naar buiten;
d. Kosten voor aanpassingen aan culturele producties om die toch door te laten gaan;
e. Kosten van de inhuur van extra mensen om in overeenstemming met
coronamaatregelen te kunnen werken of optreden;
f. Kosten voor restitutie van bijvoorbeeld contributie of lesgeld, tijdens periodes zonder
activiteiten;
g. Vermindering van inkomsten door wegvallen van activiteiten, verhuur van ruimtes
etc.;
h. Overige kosten die direct en aantoonbaar zijn toe te schrijven aan de gevolgen van
coronamaatregelen.

Artikel 12. Niet subsidiabele kosten
De volgende kosten zijn niet subsidiabel:
a. Exploitatietekorten die zijn ontstaan voor de inwerkingtreding van de
coronamaatregelen;
b. Exploitatietekorten die niet het gevolg zijn van coronamaatregelen;
c. Kosten die geen relatie hebben met kunst en culturele activiteiten in de gemeente
Urk;
d. Kosten die in alle redelijkheid niet zijn toe te schrijven aan de gevolgen van
coronamaatregelen;
e. Kosten waarvoor de aanvrager al subsidie ontvangt van Gemeente Urk of een
andere partij;
f. De netto coronaschade waarvoor de organisatie een beroep kan doen op andere
steunmaatregelen, zoals die van het rijk, van de provincie Flevoland of van
cultuurfondsen. Zij kunnen aantonen dat zij buiten de kaders van vangnetregelingen
van het Rijk zoals TOGS, NOW en TVL vallen.
Artikel 13. Verplichtingen en verantwoording
De aanvrager is verplicht tot medewerking aan monitoring, voortgangsgesprekken en
(tussentijdse) inhoudelijke en financiële evaluatie van de verleende subsidie.
Artikel 14. Hardheidsclausule
Het college kan in bijzondere gevallen, gelet op het belang van een aanvrager, artikelen van
deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing,
naar oordeel van het college, leidt tot onbillijke of onevenredige gevolgen.
Artikel 15. Subsidiebesluit
1. Aanvragen worden beoordeeld door toetsing aan de reikwijdte van artikel 6,11 en 12;
2. De subsidie wordt toegekend in de vorm van een beschikking tot het vaststellen van
subsidie, die vermeldt:
a. het subsidiebedrag;
b. de betalingstermijn en de wijze van betalen;
c. waarvoor de subsidie wordt toegekend;
d. de verplichtingen die aan de subsidievaststelling worden verbonden.
3. Het college beslist binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag.
4. Voor de uitvoering van de subsidieverordening en –regelingen heeft het college van
burgemeester en wethouder een mandaatbesluit genomen
Artikel 16. Overige bepalingen
Met uitzondering van artikel 22 lid 4 zijn de bepalingen van de algemene
subsidieverordening Urk 2012 van toepassing.
Artikel 17. Citeertitel
Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als Tijdelijke subsidieregeling Covid-19
schade culturele sector Urk.

