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Onderwerp: aanvullende subsidie en wijziging subsidievoorschriften. ASV subsidie Stichting
Philharmonie Oost-Nederland, Orkest van Gelderland en Overijssel (vh. Orkest van het Oosten).

Geachte

,

Van het ministerie van OCW ontvingen Het Orkest van het Oosten en Het Gelders Orkest de gezamenlijke
opdracht om te komen tot een duurzame symfonische voorziening voor Oost Nederland (SVLO).
In november 2018 hebben Provinciale Staten van Gelderland en van Overijssel besloten elk € 950.000,op jaarbasis beschikbaar te stellen voor deze symfonische voorziening voor Oost Nederland (die is
ontstaan na een fusie op 31 augustus 2019 van het Orkest van het Oosten en het Gelders Orkest).
Samen met de provincie Gelderland, gemeente Enschede, gemeente Arnhem en het Rijk investeren we in
het gefuseerde orkest Stichting Philharmonie Oost-Nederland, Orkest van Gelderland en Overijssel.
Bij de provincie Gelderland vroeg u voor de Gelderse activiteiten ook een subsidie aan.
Met onze brief van 26 januari 2016, kenmerk 2016/0018281, verleenden wij het Orkest van het Oosten
voor de jaren 2016 tot en met 2020 een subsidie voor de uitvoering van uw werkplan Orkest van de
verbinding. Daaraan verbonden wij een aantal voorschriften.
Naar aanleiding van de hierboven omschreven ontwikkelingen diende u op 29 mei 2019 en uiteindelijk op
17 juli 2019 bij ons een wijzigingsvoorstel in.
U vraagt ons de voorschriften die verbonden zijn aan de in 2016 verleende subsidie te wijzigen. U vraagt
ook een aanvullende subsidie van € 800.000,- voor de Overijsselse activiteiten binnen de Transitieperiode
om te komen tot één symfonische voorziening voor landsdeel Oost voor de periode van 1 september 2019
tot en met 31 december 2020. In deze brief leest u ons besluit.
Wij hebben een besluit genomen op uw wijzigingsverzoek
Met ons besluit van 26 januari 2016, kenmerk 2016/0018281 verleenden wij u al een subsidie van
€ 2.150.000,-voor de jaren 2016 tot en met 2020.
Deze subsidie is als volgt verdeeld:
2016 maximaal € 750.000,2017 maximaal € 350.000,2018 maximaal € 350.000,2019 maximaal € 350.000,2020 maximaal € 350.000,-
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Besluit 1: Wij verlenen u een (aanvullende) subsidie van € 800.000,- voor de periode van 01-09-2019 –
21-12-2020
Met deze aanvullende subsidie van € 800.000,- verleenden wij u voor de gehele periode 2016 t/m 2020 in
totaal een bedrag van € 2.950.000,-.
Wij benadrukken dat wij hierbij expliciet een onderscheid maken in de periode tot 1 september 2019 en
de periode na 1 september 2019.
De aanvullende subsidie van € 800.000,- voor de periode 1 september 2019 t/m 31 december 2020
bestaat uit de volgende jaarbedragen:
Jaarschijf

bedrag

2019

€ 200.000,00

2020

€ 600.000,00

Wij verlenen u de subsidie onder voorwaarde dat een aan de provincie Overijssel gelijke provinciale
bijdrage wordt verkregen van de provincie Gelderland voor de periode 1 september 2019 tot en met
31 december 2020, groot € 1.267.000,-.
De subsidie voor 2020 van € 600.000,- verlenen wij onder voorbehoud van vaststelling van de provinciale
begroting door Provinciale Staten.
De subsidie voor de periode tot 1 september 2019 besteedde u voor activiteiten die u in het kader van uw
werkplan Orkest van de verbinding hebt uitgevoerd tot 1 september 2019.
U geeft invulling aan de transitieperiode door het uitvoeren van de activiteiten zoals omschreven in uw
gewijzigde subsidieaanvraag van 16 juli 2019. Hierbij hanteren we de uitgangspunten zoals omschreven
in het statenvoorstel en besluit PS/2018/693 van 7 november 2018.
Besluit 2: wij hebben de tenaamstelling van de subsidie uit 2016 gewijzigd
De tenaamstelling van de op 26 januari 2016, kenmerk 2016/0018281, verleende subsidie aan het Orkest
van het Oosten hebben wij naar aanleiding van de fusie van Het Gelders Orkest en het Orkest gewijzigd
in Stichting Philharmonie Oost-Nederland, Orkest van Gelderland en Overijssel. Dit betekent dat alle
rechten en plichten die verbonden zijn aan de in 2016 verleende subsidie overgaan naar de nieuwe
stichting.
Besluit 3: wij stellen de inhoudelijke prestaties voor de periode 2017 t/m 1 september 2019 vast
Dit doen wij op basis van de tussenrapportages die wij ontvingen in 2017 en 2018 en de
voortgangsgesprekken die wij met u voerden. Dit betekent dat u geen inhoudelijke verantwoording meer
hoeft in te dienen over de periode t/m 1 september 2019. De financiële verantwoording van de subsidie
over deze periode vindt plaats gezamenlijk met uw eindverantwoording over het totaal van de twee
verleende subsidies, tot een bedrag van € 2.950.000,-.
Besluit 4: De voorschriften die verbonden zijn aan de subsidieperiode 2017 t/m 2020 hebben wij
gewijzigd
Wij voegen de subsidievoorschriften, die gelden voor de verleende subsidie van € 2.150.000,- (van
26 januari 2016, kenmerk 2016/0018281) en de met dit besluit verleende aanvullende subsidie van
€ 800.000,- samen. In de bijbehorende bijlage staan de subsidievoorschriften die aan de totale subsidie
van € 2.950.000,- subsidie zijn verbonden. Hierbij zijn de activiteiten die uitgevoerd zijn voor
1 september 2019 buiten beschouwing gelaten, omdat die (beslispunt 3) al zijn vastgesteld.
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U ontvangt alvast een bedrag
De aanvullende subsidie van € 800.000,- ontvangt u in 5 delen.
Het eerste bedrag van € 200.000,- maken wij binnen vier weken over naar uw bankrekeningnummer. Wij
vermelden er het kenmerk van deze brief bij. De volgende vier bedragen van elk € 150.000,- maken wij
in 2020 op of rond 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november naar uw bankrekeningnummer over.
Als de gerealiseerde voortgang in uw activiteiten aanleiding is om tot een gewijzigde bevoorschotting over
te gaan, dan nemen wij een wijzigingsbesluit.
Periode 2021 en verder
Aan het eind van de subsidieperiode vindt een evaluatie van de transitieperiode plaats. Voor continuering
na 2020 geldt als voorwaarde het succesvol doorlopen van de transitieperiode in 2019 en 2020. Op basis
van deze resultaten zullen wij nader beslissen over een eventueel te verlenen subsidie vanaf 2021.
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met ons besluit
Dat moet u doen binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat
wij uw bezwaren niet meer mogen beoordelen. Op overijssel.nl/bezwaar leest u hoe u bezwaar kunt
maken.
U informeert ons over wijzigingen
In de bijlage staan de afspraken en voorwaarden die voor deze subsidie gelden. Lees deze bijlage goed
door want als u van de voorwaarden afwijkt moet u dat aan ons doorgeven. U voorkomt dan dat wij de
subsidie lager moeten vaststellen omdat u niet aan de voorwaarden voldeed.
Een afschrift van deze brief sturen wij aan:
1. Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, Postbus 16375, Den Haag;
2. Provincie Gelderland, Postbus 9090, Arnhem;
3. Gemeente Enschede;
4. Gemeente Arnhem.
Hebt u vragen over deze brief?
U kunt bellen met het Overijssel Loket op 038 499 88 99 (kies 1). Houdt u dan deze brief bij de hand.
Een e-mail sturen kan ook: subsidie@overijssel.nl. Zet er in dat geval het kenmerk van deze brief in.
Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,

Teamleider Subsidieverlening
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Bijlage
Deze bijlage is belangrijk voor u
In deze bijlage staan de activiteiten waarvoor u de subsidie ontvangt. Ook vermelden wij de voorwaarden
waaraan u zich moet houden. Leest u ze goed door.
Als u zich niet of onvoldoende aan de voorwaarden in de subsidiebrief en deze bijlage houdt, dan kan de
subsidie lager worden vastgesteld. Na de voorwaarden leest u hoe wij uw aanvraag beoordeeld hebben.

Voorwaarden die tussen 1 september 2019 en 31 december 2020 horen bij de subsidie
1. U gaat de volgende activiteiten uitvoeren
Activiteiten

Subsidie

Transitieperiode om te komen tot één symfonische voorziening voor landsdeel Oost
Harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden
Aanstellen van de arbeidsvoorwaarden
Realiseren van één kantoororganisatie
Realiseren van een orkestformatie
Symfonische uitvoeringen/voorstellingen
- (grote, middelgrote en kleine symfonische
voorstellingen)
Begeleidingen
- Nederlandse Reisopera (conform BIS)
- Professionele koren
Samenwerking amateursector
- Hafabra
- koorbegeleiding
Innovatie en kwaliteitsverbetering
Educatieve activiteiten
- school gebonden voorstellingen PO, VO en
MBO/HO (n.t.b.)
- niet-school gebonden activiteiten
- educatieve schoolactiviteiten talentontwikkeling
/ amateurprojecten
Overige programmering
- Symfonisch buiten Gelderland en Overijssel
(waaronder 8x Maestro in 2019)
- Ensembles < 15 musici

Overijssel

Gelderland

73

95

2
7

4

6
8
5
202

6
8
5
189

Elders
€ 1.267.000,00

9

12
4
307

307

21

Opmaken van een nieuw marketing en communicatieplan
Komen tot een nieuwe naamgeving
Monitoringsverslag periode 2019/2020
Totaal

€ 1.267.000,00

U geeft invulling aan de transitieperiode door het uitvoeren van de activiteiten zoals omschreven in uw
gewijzigde subsidieaanvraag van 16 juli 2019. Hierbij hanteren we de uitgangspunten zoals omschreven
in het statenvoorstel en besluit PS/2018/693.
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In deze transitieperiode geeft u invulling aan de volgende activiteiten:
1. Het realiseren van een level playing field en het definitief samenvoegen van beide organisaties, met
ingang van de pilotperiode, door:
a. het gelijktrekken van arbeidsvoorwaarden en hiervoor indien nodig de noodzakelijke
voorzieningen te treffen, alvorens het definitief samengaan te realiseren.
b. een activiteitenplan te ontwikkelen dat uitgaat van een gelijk activiteitenniveau in beide
provincies.
c. het ontwikkelen van een profiel en de werving van een nieuwe directeur en chef-dirigent.
d. de capaciteit uit te breiden op basis van een gelijke uitbreiding van de formatie in beide
standplaatsen.
e. een directeur aan te trekken die oog heeft voor zowel de externe en interne belangen van het
orkest en die kan optreden als stevig boegbeeld én als betrokken werkgever.
f. de programmering en organisatie uit te werken op basis van gelijkwaardigheid van de beide
standplaatsen Arnhem en Enschede.
2. Het ontwikkelen en uitvoeren van een overtuigende aanpak van publieksbereik, dat uitgaat van:
a. spreiding van activiteiten in beide provincies met voldoende activiteiten buiten de standplaatsen
Arnhem en Enschede.
b. gerichte inzet op bereiken nieuw publiek.
c. een goede balans tussen het aantal concerten en publieksbereik/zaalbezetting.
3. Het concretiseren naar activiteiten, waaronder de inzet van de extra capaciteit, op basis van een
uitgewerkt activiteitenplan, met naast de speelverplichtingen vanuit het Rijk hierbij aandacht voor:
a. borging en ontwikkeling kwaliteit en vernieuwing van het aanbod.
b. verankering in de samenleving, met in het bijzonder aandacht voor educatie, participatie en
talentontwikkeling;
c. ontwikkelen netwerkfunctie en vandaaruit ruimhartige inzet capaciteit bij samenwerking (incl.
begeleidingstaak).
4. Het afronden van de investeringsimpuls van HGO met de provincie Gelderland.
5. Het afstemmen van de prestatieafspraken tussen Rijk, Provincies en betrokken gemeenten, door de
betrokken overheden.
6. Het voorbereiden van de subsidieaanvraag bij het Rijk met ingang van 2021.
Uw subsidieaanvraag van 16 juli 2019 en het PS besluit van 7 november 2018, PS/2018/693 zijn de basis
van deze omschrijving. U voert de activiteiten uit in de subsidieperiode van 1 september 2019 t/m
31 december 2020.
Door de uitvoering van deze activiteiten draagt u bij aan ons cultuurbeleid.
2. U meldt ons als u de activiteiten anders of niet meer gaat uitvoeren
U doet deze melding binnen vier weken nadat u dat weet. U gebruikt hiervoor het formulier ‘Indienen
wijzigingsverzoek’ op overijssel.nl/subsidie.
Die melding is voor u van belang. Als u de activiteiten niet, niet helemaal of anders uitvoert dan in uw
aanvraag en deze bijlage genoemd, dan kan de subsidie lager worden vastgesteld of komen te vervallen.
Mogelijk moet u dan het hele subsidiebedrag aan ons terugbetalen.
3. U zorgt voor een goede administratie
Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u de activiteit hebt uitgevoerd en de kosten hebt
gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit bewaarde rekeningen, bonnen, een uren-administratie of
andere gebruikelijke manieren om activiteiten, kosten of tijdsbesteding helder te maken. U bewaart deze
minimaal 12 maanden vanaf de datum van de vaststelling van de subsidie.
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4. U dient vóór 1 juli 2020 een tussenrapportage in over de uitvoering van de activiteiten
U gebruikt hiervoor het formulier ‘Indienen tussenrapportage’ op overijssel.nl/subsidie.
In uw tussenrapportage geeft u aan hoever u bent met de uitvoering van de activiteiten, hoeveel kosten u
al hebt gemaakt en of er wijzigingen zijn in de uitvoering of de begroting.
Daarnaast nodigen wij u twee keer per jaar uit voor een bestuurlijk voortgangsgesprek en minimaal vier
keer per jaar voor een ambtelijk voortgangsgesprek.
5.

U dient voor 1 oktober 2020 een evaluatie in van de doorlopen transitieperiode 2019-2020. In het
najaar 2019 maken wij met u hierover nadere afspraken.

6. U dient vóór 1 juli 2021 een eindverslag in
U gebruikt hiervoor het formulier ‘Verzoek tot subsidievaststelling’ op overijssel.nl/subsidie.
Uw eindverslag bestaat uit een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie
is verleend, zijn uitgevoerd en is voldaan aan de subsidievoorwaarden. Inhoudelijke verslag heeft
betrekking op de periode 1 september 2019 t/m 31 december 2020.
U voegt een verantwoording van de kosten bij. Uw kostenverantwoording heeft betrekking op de periode
2017 t/m 31 december 2020. Uit die kostenverantwoording blijken de werkelijke kosten van de
activiteiten waarvoor aan u subsidie is verleend en de werkelijke financiering daarvan, verdeeld naar:
- de loonkosten per medewerker in loondienst, met het uurtarief dat daar bij hoort;
- de afschrijvingskosten voor elke machine of apparaat, in verhouding tot het gebruik ervan voor de
activiteiten;
- de kosten van andere organisaties of personen buiten uw eigen organisatie (kosten derden).
U voegt een berekening van de exploitatiewinst over de subsidieperiode toe.
U voegt er een controleverklaring van uw accountant bij. De accountant controleert of de
subsidievoorschriften nageleefd zijn en wat de werkelijk gemaakte kosten zijn voor de gesubsidieerde
activiteiten. Het model Controleverklaring vindt u op overijssel.nl/subsidie.
7. U neemt deel aan een evaluatieonderzoek van de provincie
Wij vinden het belangrijk dat onderzocht wordt of de verschillende subsidies die wij verstrekt hebben ook
bijdragen aan wat u en wij daarmee willen bereiken. Om die reden vindt er een evaluatie plaats van de
met de subsidie bereikte resultaten. U werkt daar aan mee.
De beoordeling van uw subsidieaanvraag
U ontvangt subsidie omdat uw aanvraag voldoet aan de volgende regels
- de Algemene wet bestuursrecht (zie overheid.nl/wetten);
- de regels in de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 en hoofdstuk 1 van het
Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 (zie overijssel.nl/subsidie);
- de Algemene bepalingen en artikel 53 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) / Dit
omdat:
a. u als onderneming niet in financiële moeilijkheden bent;
b. u nog ruimte heeft om financiële steun te krijgen (steunintensiteit);
c. u geen subsidie terug hoeft te betalen met als reden dat er sprake is van niet-toegestane of
onrechtmatige staatssteun;
en aan:
- ons culturele beleid;
- onze begroting van 2019.
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Uw subsidie is toegestane staatssteun
De reden is dat de subsidie voldoet aan hoofdstuk 1 en artikel 53 van de Verordening (EU) nr. 651/2014
van de Europese Commissie van 17 juni 2014 (AGVV). De steun wordt toegekend voor culturele
doelstellingen en activiteiten zoals genoemd in artikel 53 lid 2 AGVV. In 2016 is de subsidie van
€ 2.150.000,- al kennisgegeven bij de Europese Commissie onder SA.45495. De aanvullende subsidie van
€ 800.000,- wordt ook kennisgegeven bij de Europese Commissie. De subsidiabele kosten voldoen aan
artikel 53 lid 5.
De subsidie bedraagt niet meer dan wat nodig is om de exploitatietekorten plus een redelijke winst over
de betrokken periode te dekken.
Uw subsidie hebben wij als volgt berekend
De subsidie voor de periode 1 september 2019 t/m 31 december 2020 bedraagt € 1.500.000,- Dit is
7,9% van de kosten uit uw begroting (2019 en 2020) die voor subsidie in aanmerking komen en 9,3%
van de totale financiering. De kosten die voor een subsidie in aanmerking komen, zijn:
Activiteiten Symfonische voorziening voor Oost Nederland ( 2019-2020)
Soort kosten

Kosten begroting

Verleende
subsidie

Toelichting

Loonkosten

€ 1.632.000,00

Beheerslasten

Loonkosten

€ 9.532.000,00

Activiteitenlasten

Kosten derden

€ 867.000,00

Kosten derden

€ 4.103.000,00

Totaal

Beheerslasten materieel
Activiteitenlasten materieel

€ 16.134.000,00

€ 800.000,00

Kosten en financiering
Kostenposten

Bedrag

Subsidiabel

Beheerslasten personeel

€ 1.632.000,00

€ 1.632.000,00

Beheerslasten materieel

€ 867.000,00

€ 867.000,00

Activiteitenlasten personeel

€ 9.532.000,00

€ 9.532.000,00

Activiteitenlasten materieel

€ 4.103.000,00

€ 4.103.000,00

€ 16.134.000,00

€ 16.134.000,00

Totaal
Financiering subsidiabele kosten
Financier
Directe opbrengsten
Sponsorgelden + vrienden
Overige inkomsten
Subsidie OC&W

Aandeel
15,8%
4,1%
1,0%
62,1%

Bedrag
€ 2.574.000,00
€ 667.000,00
€ 160.000,00
€ 10.013.000,00

Subsidie provincie Overijssel

7,9%

€ 1.267.000,00

Subsidie provincie Gelderland

7,9%

€ 1.267.000,00

Subsidie gemeente Arnhem

0,4%

€ 63.000,00

Subsidie gemeente Apeldoorn

0,1%

€ 20.000,00

Subsidie gemeente Enschede

0,5%

€ 77.000,00

Overige subsidies/bijdragen

0,3%
100%
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De subsidie wordt nooit meer dan het maximaal verleende bedrag
Dat geldt bijvoorbeeld als de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt tijdens de uitvoering duurder
worden dan vooraf berekend of wanneer zich wettelijke prijsstijgingen voordoen, welke van invloed zijn
op de door u te maken kosten. U ontvangt ook niet meer subsidie als u achteraf de btw toch niet terug
kunt krijgen. De subsidie bedraagt niet meer dan wat nodig is om de exploitatietekorten plus een
redelijke winst over de betrokken periode te dekken. Indien sprake is van een exploitatiewinst zullen wij
een deel van de subsidie terugvorderen. U mag een redelijke winst behouden over de subsidieperiode.
Wij stellen het op prijs als u aangeeft dat u subsidie van ons hebt gekregen
U kunt een logo kiezen op overijssel.nl/logo als u wilt laten weten dat u subsidie van ons krijgt.
Tot slot: openbare informatie over uw subsidie
Uw organisatienaam, de naam van het project of de korte omschrijving van de activiteiten, het verleende
subsidiebedrag en het zaaknummer nemen wij op in het Openbaar subsidieregister op
overijssel.nl/subsidie. Namen van personen vermelden wij niet.
Daarnaast publiceren wij de volledige subsidiebeschikking op onze website overijssel.nl/staatssteun. Dit
doen wij omdat dit een algemene voorwaarde is van de AGVV. De subsidiebeschikking wordt ook
gepubliceerd op de website van de Europese Commissie. Namen van personen worden niet genoemd.
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