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Geacht bestuur,

Bij brief d.d. 19 oktober 2015 heeft u ons verzocht uw stichting uitsteL te verlenen
voor het indienen van de subsidieaanvraag 2016. Wij hebben u op 28 oktober 2015
schriftelijk Laten weten in te stemmen met uw verzoek. Op 9 november 2015
ontvingen wij uw subsidieaanvraag 2016.

Subsidiebedrag
Uw subsidieaanvraag betreft een bedrag van € 559.000,-.

Besluit en motivering
Leeuwarden wil een levendige stad zijn, waar jongeren zich op een eigentijdse manier
kunnen uiten en ontwikkelen. Met het realiseren van die ambitie wil Leeuwarden meer
jongeren naar de stad toe trekken en de positie van jongeren in de stad verstevigen
waarmee wordt voorkomen dat jongeren wegtrekken. Die ambitie heeft aan de basis
gestaan voor de ontwikkeling van het Harmoniekwartier. Deze ambitie is in het
bedrijfsontwikkelpLan Harmoniekwartier vertaald in 5 kernwaarden die voor de
uitvoering van de ambitie Leidend zijn. Het gaat daarbij om de kemwaarden: . Samen
doen - SpringpLank voor talent- Eerlijk, ‘van hier’ - Het beste product voor zoveel
mogeLijk mensen - Vernieuwend, magisch. In het door u bij de aanvraag gevoegde
activiteitenoverzicht 2016 worden deze kernwaarden eveneens als uitgangspunten
genomen. Ondergaand gaan wij hier nader op in. Op basis van uw activiteitenplan
2016 en de daarbij behorende begroting hebben wij besLoten u een subsidie te
verLenen, overeenkomstig uw aanvraag, van € 559.000,-. U dient deze subsidie aan te
wenden voor in ieder geval die activiteiten, zoals opgenomen in uw jaarpLanning.

Activiteiten
In uw activiteitenplan 2016 maakt u duidelijk hoe bovengenoemde kernwaarden een
vertaling krijgen in de activiteiten die u gaat uitvoeren. Neushoorn zaL een
springpLank zijn voor lokaal en regionaal talent. DeeLs komt dat talent binnen als
student, deels als artiest en deels als vrijwilliger en stagiair. Door onderlinge
uitwisseling tussen de medewerkers, artiesten en bezoekers ontstaat een
gemeenschap waarin taLent goed kan gedijen. Door de netwerken die er binnen en
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dat Neushoorn als springplank kan worden benut voor duurzame persoonlijke en
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professioneLe ontwikkeLing. De subsidie wordt derhalve verLeend voor activiteiten,
zoals nader omschreven in uw jaarpLan 2016 ‘Vanuit Leeuwarden de Wereld
Veroveren’ en die te vatten zijn binnen de volgende hoofdfuncties:
• functie podium
Binnen deze functie vaLLen concerten, dansavonden en festivals. De
podiumprogrammering bestaat uit twee hoofdlijnen: ‘een goede avond uit’ en ‘R&D’.
Onder goede avond uit vaLlen: concerten, dance-events, festivals en overige
podiumproducties. Het gaat hier om acts uit het clubcircuit, internationaal toerende
bands, DJ’s of dance-concepten. Onder RED valLen programma’s die worden
gerealiseerd met kernpersonen uit de Leeuwarder subculturen, waar ruimte is voor
het uitproberen, waarbij succesvoLle formules kunnen doorgroeien naar de hoofdlijn
‘een goede avond uit’.
• functie educatie en talentontwikkeling
Binnen deze functie wordt studenten van d’Drive de geLegenheid geboden zich te
ontwikkelen in een praktijksituatie. Daarnaast zijn er pubLieksactiviteiten onder de
noemer Neushoorn Academy en Neushoorn Academy Junior; een programma met
onder meer lezingen en workshops. Aan vrijwilligers, stagiaires, organisatoren en
deelnemers wordt de mogelijkheid geboden om samen vaardigheden te ontwikkelen.
• functie Laboratorium
Binnen deze functie wordt geëxperimenteerd met nieuwe cultuuddeeën.
• functie ontmoeting
Binnen deze functie staat centraal dat het podium een pLek is waar het goed
vertoeven is, waar ideeën gesmeed kunnen worden, waar ruimte is voor debat en
lezingen.

Wettelijk voorschrift
Op dit besluit zijn de bepalingen van de ALgemene Subsidieverordening Leeuwarden
2014-2 en de ALgemene wet bestuursrecht, in het bijzonder artikeL 4:23 Lid 3 sub c
van toepassing.

Subsidlevaststelling
De vaststeLling van de subsidie vindt plaats nadat wij uiterlijk 1 apriL 2017 een
aanvraag tot vaststelling, aLsmede een financieel en inhoudeLijk versLag van u hebben
ontvangen. De inhoudelijke verantwoording bestaat uit een verslag van de
activiteiten die met behulp van de subsidie zijn uitgevoerd. Bovendien ontvangen wij
graag een overzicht van de kengetallen van deeLnemers en bezoekers. Daar waar
mogelijk gespecificeerd naar doelgroepen. De financiële verantwoording bestaat uit
een gespecificeerde opgave van uitgaven en inkomsten of van baten en lasten van de
activiteiten. De financiële verantwoording wordt voorzien van een controLeverkLaring
van een accountant waaruit o.a. de rechtmatigheid van de bestedingen blijkt.

Voor nadere informatie over de vaststelling verwijzen wij u naar onze website
www.leeuwarden.nl.
Onder het kopje producten & diensten - S vindt u het document Financiële
verantwoording subsidies Gemeente Leeuwarden.

Reserveringen
Het is niet toegestaan overschotten te reserveren, tenzij hiervoor vooraf schrifteLijk
toestemming van ons coLLege is verkregen.

Ter informatie
De gemeente Leeuwarden moet bezuinigen. Het college beoordeelt kritisch nut en
noodzaak van subsidies, en eventueel eigen vermogen van insteLLingen en
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organisaties. Daarom is het mogelijk dat bij een eventueLe volgende aanvraag de
subsidie lager of niet zal worden verleend.
Momenteel vinden voorbereidingen plaats op de nieuwe cultuurnota. Dit moet Leiden
tot een nieuwe cultuuMsie die van kracht zaL zijn vanaf 2017. Het maken van nieuwe
beleidskeuzes kan eveneens Leiden tot wijzigingen in toekomstige
subsidiebeschikkingen.

Bevoorschotting
Op het bedrag van deze subsidieverLening worden voorschotten uitbetaaLd
overeenkomstig de bij deze beschikking behorende bijlage. Reeds gedane betalingen
worden verrekend.

Bezwaar
Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de datum
van verzending van dit besluit bezwaar maken door het indienen van een
bezwaarschrift. Zie voor de procedure de bijgevoegde bijsluiter.

Hoogachtend,

burgemeester-erîthöuders van Leeuwarden,
namens d&zen, /

—

de heer& Rij5ens,
sectormanager Jeugd, Onderwijs en Cultuur.

Bij Lagen:
Bezwaarschriftprocedure;
BetaLing5schema.





Berekening voorlopige bevoorschotting

Formulier t.b.v. de (voorlopige) bevoorschofting 2016 Dossiernr. 201610157

Instelling Stichting Harmoniekwartier

Beschikbare subsidie

Bank- of gironummer instelling

€ 559.000

NLTI INGB 0006 6854 37

totaal naar

Voorschotten (totaal 100 %):

algemeen huur rekening

januari
februari
maart
april
mei

7,25%
7,25%
725%
7,25%

12,00%

€ 22.500,00
€ 22.500,00
€ 22.500,00
€ 22.600,00
€ 37.200,00

147.000,00
22.500,00
22.500,00
22.500,00
37.200,00

juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

12, 00%
12,00%
12, 00%
12, 00%
3,75%
3,75%
3,50%

€ 37.20000
€ 37.200,00
€ 37.200,00
€ 37.200,00
€ 11.500,00
€ 11.600.00
€ 10.800,00

€ 37.200,00
124.500,00 € 161.700,00

€ 37.200,00
€ 37.200,00
€ 11.600,00
€ 11.600,00
€ 10.800,00

€ 310.000,00 € 249.000,00

€ 124.500,00 €
€
€
€
€

€

Totale subsidie 100,00% € 310.000,00 € 249Ö00,O0 € 559.000,00




