
Paragraaf 6.18 Nadere regel Noodfonds Culturele Ondernemers 2021 

Artikel 6.84 Begripsbepalingen 

Cultureel ondernemer: In het kader van deze regeling bedoelen we met een cultureel ondernemer 

een niet-gesubisdieerde rechtspersoon met een maatschappelijke doelstelling, die in 2019 voor een 

significant deel van de totale productie cultureel aanbod produceerde, dat wil zeggen activiteiten die 

gerelateerd zijn aan een kunstdiscipline (podiumkunsten, beeldende kunst, letteren, etcetera).  

Artikel 6.85 Doel van de regeling 

Het doel van de regeling is het opvangen van schade door coronamaatregelen zoals die sinds maart 

2020 gelden. Hiermee willen we voorkomen dat unieke, onvervangbare culturele ondernemers 

verdwijnen, waarmee de ambitie ‘Sterke basis’ en ‘City of Talent’ uit de Cultuurnota 2021-2024 Kunst 

en cultuur voor iedereen in gevaar zouden komen.  

Artikel 6.86 Doelgroep 

De regeling is gericht op cultureel ondernemers met minimaal twee personeelsleden die gevestigd 

zijn in de gemeente Groningen. Deze bevinden zich bij voorkeur in een gebied dat vanuit de 

gemeente cultureel ontwikkeld wordt voor de langere termijn. 

Artikel 6.87 Subsidiabele kosten 

Subsidiabel is de netto schade die is ontstaan door coronamaatregelen in 2020 en de eerste helft van 

2021. De netto schade kan worden berekend als volgt: Gederfde publieksinkomsten minus 

weggevallen kosten, verminderd met landelijke en lokale generieke noodsteun en kwijtschelding 

zoals de NOW, TVL, kwijtschelding van leges, huur etcetera.  

Artikel 6.88 Aanvraagprocedure 

1. Er is één aanvraagronde. 
2. Er kan worden aangevraagd tot 10 mei 2021.  
3. De Kunstraad adviseert over elke aanvrager of deze wordt toegelaten tot het Noodfonds, op 

basis van de volgende criteria: 
a. De culturele waarde van de activiteiten voor de gemeente; 
b. De plaats in de culturele keten; 
c. De mate waarin de culturele onderneming uniek en onvervangbaar is.   

4. Er vindt een financiële toets plaats met als voorwaarden: 
- De ondernemer heeft aanspraak gemaakt op alle generieke steun (NOW, TVL etc.); 
- De ondernemer was in 2019 financieel gezond; 
- De ondernemer geeft indien de gemeente dit wenst een overzicht van de financiën van 

de onderneming over de jaren 2019, 2020 en/of 2021. 
5. De aanvraag moet bestaan uit:  

- Een berekening van de netto schade over 2020 en/of verwachte schade in de eerst helft 
van 2021; 

- Een omschrijving van de culturele functie en activiteiten; 
- Bij meer dan een ton aangevraagde subsidie is een accountantsverklaring nodig.  

 

Artikel 6:89 Budget-/subsidieplafond en verdeelregel  
1. Het subsidieplafond bedraagt 710.000 euro. 

2. De subsidie uit het noodfonds kan niet meer bedragen dan de gerealiseerde inkomsten in 

2019. 



3. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 150.000 euro per aanvrager. 

Artikel 6.90 Bevoegdheid college 

In bijzondere gevallen kan het college gemotiveerd afwijken van de voorgaande bepalingen. 

Artikel 6.91 Tijdelijke nadere regel 

Deze tijdelijke nadere regel geldt tot en met 31 december 2021. 

 


