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Subsidieregeling Coronasteun Utrechtse Heuvelrug 2021/2022 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de Utrechtse Heuvelrug, 

 

Gelet op het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrechtse Heuvelrug, titel 4.2 

van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 156 lid 3 van de Gemeentewet 

 

Overwegende 

Dat het sociaal en cultureel leven en de lokale sociale en culturele infrastructuur in de gemeente 

door (de beperkende maatregelen van) de coronacrisis onder zware druk staat. 

 

Dat het college samen met de gemeenteraad van mening is dat (culturele) organisaties ondersteund 

moeten worden bij de organisatie van sociale en culturele evenementen. 

 

Besluit: 

Tot het vast stellen van de ‘Subsidieregeling Coronasteun Utrechtse Heuvelrug 2021/2022’ 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. Regeling: de subsidieregeling Coronasteun gemeente Utrechtse Heuvelrug 2021/2022. 

b. Subsidie: een subsidie voor één activiteit of project dat bijdraagt aan het herstel van het 

cultureel leven in de gemeente Utrechtse Heuvelrug en/of het in stand houden van de lokale 

infrastructuur.  

c. ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Utrechtse Heuvelrug 

d. Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse 

Heuvelrug  

 

Artikel 2. Doelstelling 

Subsidie kan worden verstrekt voor: 

a. de organisatie van een cultureel festival.  

b. uitbreiding van het aantal uren van de Cultuurcoach om “verbinding” te stimuleren door 

culturele activiteiten en binnen het cultuurveld 

c. activiteiten die bijdragen aan het herstel van het sociaal en cultureel leven en het in stand 

houden van de lokale sociale en culturele infrastructuur. De activiteiten dienen voor 1 juli 2022 

te zijn uitgevoerd.  

 

Artikel 3. Aanvraag 

1. Een aanvraag om subsidie wordt ingediend uiterlijk 4 weken voordat de aanvrager wil 

beginnen met de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd. 

2. De aanvraag omvat: 

a. Naam-  en adresgegevens en het IBAN van de aanvrager en contactinformatie van de 

contactpersoon 

b. Een beschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd; 

c. Een begroting van verwachte inkomsten en uitgaven. 

3. Wanneer dat nodig wordt geacht ter beoordeling van de aanvraag kan om aanvullende 

informatie worden gevraagd. 

 

Artikel 4. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen 

Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct en/of indirect 

verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 2. 



2  

 

Artikel 5. Subsidieplafond 

1. Het subsidieplafond bedraagt voor: 

a. de organisatie van een cultureel festival: € 80.000.  

b. uitbreiding van het aantal uren van de Cultuurcoach: € 20.000. 

c. activiteiten die bijdragen aan het herstel van het sociaal en cultureel leven en het in stand 

houden van de lokale sociale en culturele infrastructuur: € 80.000.  

 

Artikel 6. Hoogte van de subsidie 

1. De hoogte van de subsidie als bedoeld in artikel 5, lid 1 onder c  is maximaal € 20.000 per 

activiteit. 

2. Per aanvrager wordt voor maximaal twee activiteiten subsidie verstrekt. 

 

Artikel 7 Hardheidsclausule 

Het college kan afwijken van de bepalingen in deze regeling wanneer zij dat nodig acht voor een 

goede uitvoering van het beleid om het sociaal en cultureel leven weer op gang te brengen en/of de 

lokale sociale en culturele infrastructuur te herstellen   

 

Slotbepalingen 

1. Deze regeling is vastgesteld in de vergadering van 20 juli 2021 van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en treedt in werking op de dag na 

bekendmaking op de wettelijk voorgeschreven wijze in werking tot 1 januari 2022 en blijft van 

toepassing op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd. 

2. Deze regeling kan worden aangehaald als “Subsidieregeling Coronasteun Utrechtse Heuvelrug 

2021/2022’. 


