SUBSIDIEOVEREENKOMST 2013
Gemeente Krimpen aan den IJssel
Stichting Streekmuseum voor de Krimpenerwaard ‘Crimpenerhof’

In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt voor de periode 1 januari tot en met
31 december 2013.

Gelet op de beleidsregel ‘4.2 – Kunst en musea’, het Subsidiebeleidskader 2012 en de
bepalingen in de Algemene Subsidieverordening Krimpen aan den IJssel 2012 verklaren
ondergetekenden:
Mevrouw L.M. Huizer, burgemeester van de gemeente Krimpen aan den IJssel, de
gemeente rechtens vertegenwoordigende en handelende ter uitvoering van het besluit van
die gemeente van 11 december 2012, hierna te noemen ‘de gemeente’;
en
het bestuur van Stichting Streekmuseum voor de Krimpenerwaard ‘Crimpenerhof’,
vertegenwoordigd door voorzitter en secretaris, hierna te noemen ‘het museum’;
akkoord te gaan met het onderstaande:
Subsidieverlening
De budgetsubsidie wordt verleend voor het realiseren van de volgende doelstelling: het
bieden van mogelijkheden om kennis te nemen van de streekgeschiedenis en streekcultuur
van Krimpen aan den IJssel en omstreken.
Juridische grondslag
Op deze beschikking zijn de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene
Subsidieverordening Krimpen aan den IJssel 2012 van toepassing.
Overwegingen
Bij de besluitvorming heeft de gemeente het volgende overwogen:
De gemeente wil haar inwoners een gevarieerd aanbod van culturele en sportieve
voorzieningen en activiteiten bieden. Daarbij wordt het standpunt genomen dat ‘culturele
voorzieningen bijdragen aan de leefbaarheid in de gemeente’. De gemeente wil ontmoeting
tussen inwoners van Krimpen aan den IJssel bevorderen en bijdragen aan de ontplooiing,
ontspanning en het historische besef van de Krimpense burger.
Subsidiebedrag
De gemeente stelt voor de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 een
budgetsubsidie beschikbaar van € 122.500,-. De subsidie komt overeen met het door het
museum aangevraagde bedrag.
Dit bedrag is inclusief de eventueel door de instelling verschuldigde omzetbelasting over de
lasten van de activiteit.

Activiteiten
1) Het exploiteren van het aan de IJsseldijk 312 gevestigde Streekmuseum voor de
Krimpenerwaard ‘Crimpenerhof’.
2) Het voeren van een verantwoord beheer van de museumcollectie.
3) Het organiseren van tentoonstellingen.
4) Het verschaffen van informatie over het museum en de collectie aan individuele
bezoekers en groepen.
5) Het initiëren van activiteiten op regionaal cultuurhistorische gebied.
Prestaties
1) Het museum zal gedurende het hele jaar minimaal 15 uur per week geopend zijn. Het
museum is in ieder geval één dag in het weekeinde geopend. Daarnaast is het
museum op afspraak voor groepen ook buiten de reguliere openingstijden geopend.
2) Er worden minimaal 11.500 bezoekers verwacht.
3) De museumcollectie bestaat uit minimaal 25.000 objecten. Per week wordt er 4
dagdelen gewerkt aan registreren, documenteren en inventariseren van de collectie.
Daarnaast wordt er 4 dagdelen per week gewerkt aan het onderhoud en de
restauratie van de collectie.
4) Er worden minimaal 4 tentoonstellingen georganiseerd.
5) Er worden minimaal 125 groepsrondleidingen gegeven.
6) Ter informatie over het museum en haar activiteiten worden 1.000 folders en/of
affiches verspreid in de regio, persberichten verstuurd en minimaal 2 keer het
museumperiodiek “Crimpenerhofnieuws” verspreid.
7) Op het gebied van activiteiten worden er minimaal 5 projecten verwezenlijkt die op
verschillende doelgroepen binnen het onderwijs zijn afgestemd.
Bijzondere voorwaarden
1) De volgende kwaliteitseisen dienen minimaal in acht te worden genomen:
a) De stichting dient ervoor zorg te dragen dat de collectie in een optimale vorm
en van optimale kwaliteit blijft.
b) De tentoonstellingen die georganiseerd worden dienen allen een ander thema
te hebben en zo mogelijk aan te sluiten op de actualiteit en/of de doelstelling
van het museum.
2) De financiële draagkracht van personen mag geen barrière vormen om een bezoek
te brengen aan het Streekmuseum voor de Krimpenerwaard ‘Crimpenerhof’.
3) De stichting dient het museum open te stellen voor huwelijksvoltrekkingen en/of het
maken van bruidsfoto’s en videoreportages.
Voorschotten
Het subsidiebedrag van € 122.500,- betalen wij uit in voorschotten per kwartaal. Nadat wij
een getekend exemplaar van de subsidieovereenkomst retour hebben ontvangen, starten wij
de uitbetaling van de voorschotten.
1e voorschot januari 2013
: € 30.625,e
2 voorschot april 2013
: € 30.625,3e voorschot juli 2013
: € 30.625,e
4 voorschot oktober 2013 : € 30.625,-

Vaststelling subsidie
De gemeente stelt het subsidiebedrag definitief vast na afloop van de subsidieperiode. Dit
doet de gemeente aan de hand van financiële en inhoudelijke verantwoording van de
exploitatie. De instelling zorgt ervoor dat de financiële en inhoudelijke verantwoording van de
exploitatie voor 1 mei 2014 bij de gemeente is ingediend. Bij het vaststellen van het
subsidiebedrag houden we ons aan de bepalingen in de Algemene Subsidieverordening
Krimpen aan den IJssel 2012, waaronder artikel 18 Verantwoording subsidie vanaf 50.000
euro.
Overige mededelingen
Het verstrekken van onjuiste informatie op het aanvraagformulier en het niet nakomen van
de in deze beschikking vermelde verplichtingen kan leiden tot het opschorten van de
uitbetaling van de voorschotten, het vaststellen van een lager subsidiebedrag, of het
intrekken of wijzigen van de subsidieverlening en het terugvorderen van de verleende
subsidievoorschotten. Aan het eind van het jaar wordt de mogelijkheid van nacalculatie
bekeken, als de rijksoverheid daarvoor geld beschikbaar stelt.
Slotbepaling
Deze overeenkomst kan op initiatief van de gemeente en het museum tussentijds worden
gewijzigd, op voorwaarde dat de gemeente én het museum instemmen met deze
wijziging(en).
Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud te Krimpen aan den IJssel

De gemeente,

Mevrouw L.M. Huizer
Krimpen aan den IJssel, …………………… 2012

Het museum,

De voorzitter,
Krimpen aan den IJssel, …………………… 2012

De secretaris,

