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:
: prestatieafspraken 2020-2023
:/
: 718171
: toekenning budgetsubsidie 2020-2023

Geacht bestuur,
Hierbij delen wij u mede dat wij besloten hebben aan uw stichting een
budgetsubsidie te verstrekken voor de uitvoering van het bibliotheekwerk in
Heemstede in de periode 1 januari 2020 t/m 31 december 2023.
Subsidiebedrag
Het voorlopige subsidiebedrag voor het jaar 2020 bedraagt € 746.565.
Juridisch kader
Op deze subsidieverlening zijn de bepalingen uit de vigerende Algemene
subsidieverordening Heemstede én de Algemene wet bestuursrecht van
toepassing.
Onderbouwing subsidie 2020 e.v.
De subsidie voor het jaar 2020 is als volgt opgebouwd:
 Personele kosten
€ 520.184
 Overige kosten
€ 226.381
 Totale subsidie 2020
€ 746.565
De indexering van de bovenstaande kosten over de jaren 2021, 2022 en 2023 is
overeenkomstig de door de gemeente Heemstede ten behoeve van de begroting
gehanteerde index.
Bevoorschotting
Op het voorlopige subsidiebedrag zal een voorschot van 95% (zijnde € 709.236)
als volgt worden bijgeschreven op uw IBAN-nummer NL91RABO0129964352
o.v.v. “subsidie 2020”:
 Per 15 januari 2020
€ 236.412
 Per 15 juni 2020
€ 235.412
 Per 15 oktober 2020
€ 235.412
Subsidieverplichting
De subsidie wordt u verleend onder de verplichting dat u in 2020 uitvoering geeft
aan de met u gemaakte prestatieafspraken 2020-2023. Als bijlage treft u deze
prestatieafspraken aan.

Tarieven
Uw stichting kan jaarlijks de hoogte van de tarieven aanpassen. Als richtlijn hierbij
geldt de trendmatige verhoging. Een hogere stijging van de tarieven kan alleen na
voorafgaande toestemming van ons college.
Gebouw
Voor het gebruik van de ruimtes in het gebouw PLEIN1 aan het Julianaplein 1 is
een afzonderlijke overeenkomst met u aangegaan. De accommodatie blijft
eigendom van de gemeente Heemstede.
Social Return On Investment (SROI)
Uw organisatie zet 5% van het voor loon bestemde deel van de subsidie in voor
SROI.
Voortgang
Minimaal twee keer per jaar vindt overleg plaats tussen uw stichting en de
portefeuillehouder Cultuur van de gemeente Heemstede over de voortgang van de
uitvoering van de activiteiten. Dit overleg vindt plaats aan de hand van een korte
notitie over de inhoudelijke en financiële voortgang van de activiteiten die uw
stichting uiterlijk twee weken voor het overleg aanlevert.
Uw stichting dient vóór 1 augustus een voorgangrapportage over het lopende jaar
in. In deze rapportage wordt verslag gedaan over de eerste zes maanden en een
prognose voor de komende zes maanden gegeven.
Subsidievaststelling
Ons college stelt na beoordeling van uw financieel- en inhoudelijk jaarverslag 2020
de verleende subsidie definitief vast. Deze stukken dienen vóór 1 juni 2021 in ons
bezit te zijn.
Wij brengen onder uw aandacht dat het niet of niet volledig uitvoeren van de in
deze beschikking opgenomen subsidieverplichtingen kan leiden tot een lagere
vaststelling van de subsidie.
Contact
Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Koen Siegrest via
het telefoonnummer 023-54 85 679. U kunt ook een e-mail sturen naar
k.siegrest@heemstede.nl.
Met vriendelijke groeten,
burgemeester en wethouders van Heemstede,
de secretaris,
de burgemeester,
mevr. H.W. de Vos

mevr. mr. A.C. Nienhuis

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bij het college
van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen ingevolge het bepaalde in de artikelen
8:1, juncto 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Een bezwaarschrift dient te worden ondertekend en
in ieder geval de volgende onderdelen te bevatten: naam en adres indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden waarop het bezwaar rust.

