
GEMEENTE HILLEGOM

PRESTATI EOVEREE N KO M ST STIC HTING CU LTU U RB ELEVING HI LLEGOM
2OLar/M 2O2O

De gemeente Hillegom, op grond van aftikel 171 van de Gemeentewet, ter
uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders van Hillegom d.d'
vertegenwoordigd door de burgemeester, hierna te noemen: de'gemeente',

en

De Stichting Cultuurbeleving Hillegom op grond van haar statuten, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar voorzitter, mevrouw C,A. Peters, hierna te noemen: de

'stichting',

de gemeente en de stichting hierna gezamenlijk ook te noemen: 'paftijen',

overwegende dat partijen een subsidierelatie aangaan en paftijen hiervoor met
elkaar afspraken willen maken waarvoor een overeenkomst wordt aangegaan;

gelet op artikel 4:36, lid l van de Algemene wet bestuursrecht;

komen overeen als volgt:

Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
Verordening : Algemene subsidieverordening Hillegom 2077;
Prestatiesubsidie : subsidie voor beheer en exploitatie van een sociaal-

culturele accommodatie en het organiseren van een breed
(sociaal) cultureel programma;

Gebouw : sociaal-culturele accommodatie aan de Prinses lrenelaan
in Hillegom;

MOP : Meerjaren OnderhoudsPlan
College : college van burgemeester en wethouders van Hillegom.

Artikel 2 Regelgeving
Voor de beoordeling van de subsidieaanvraag en de daarbij behorende stukken is
de Verordening van toepassing.

Artikel 3 Subsidieaanvraag
3.1 De stichting dient jaarlijks vóór 1 mei bij het college een aanvraag in voor het
verkrijgen van een prestatiesubsidie voor het volgende kalenderjaar met een

begroting en een toelichting daarop.
Ingeval het niet mogelijk is om gelijktijdig bij het indienen van de aanvraag de

daarbij behorende bijlagen te overleggen, wordt voor het indienen van de bijlagen
afzonderlijk een redelijke termijn geboden.

3,2 De stichting legt vóór 1 mei verantwoording af door jaarlijks de jaarrekening
(overzicht van onder andere baten en lasten, balans) over het voorafgaande
kalenderjaar en een jaarverslag in te dienen.
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3.3 De stichting dient de stukken genoemd in de artikelen 3.1. en 3.2 in, conform
de eisen die gesteld worden in de Verordening,

Artikel 4 Prestatiesubsidie
4.1 De basis van de jaarlijkse prestatiesubsidie is:

. Algemene subsidie:

. Kosten voor beheer:

. Klein onderhoud van gebouw op basis van een MOP

€ 49.652,-
€ 2.977,-
€ 7.568,-

De subsidie bedraagt jaarlijks in totaal € 60.t37,-

4.2Op de subsidie wordt een voorschot verleend tot 100o/o van de verleende
subsidie.

4.3 De subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd met de inflatie (Consumentenprijsindex
CPI, alle huishoudens van het voorafgaande kalenderjaar T-1).

4.4 De subsidie van de gemeente Hillegom kan worden verminderd, indien de
gemeenteraad zich beroept op zijn budgetrecht om algemeen geldende
bezuinigingen door te voeren.

Artikel 5 Definitieve vaststelling
Na ontvangst van de onder 3.2 bedoelde stukken stelt het college de subsidie
definitief vast conform de geldende Verordening.

Artikel 6 Prestaties
6.t Beheer en exploitatie
De stichting beheert en exploiteert het gebouw, zodat de continuiteit van het
gebouw als sociaal-culturele accommodatie is geborgd. De beheertaken worden
afgestemd met de gemeente.
De gemeente is bevoegd naar de wijze waarop hieraan uitvoering wordt gegeven
een onderzoek in te stellen.

6.2 Cultu reel Progra mma
De stichting zorgt jaarlijks voor een cultureel programma voor de inwoners van
Hillegom, waarvoor onder meer de volgende activiteiten worden georganiseerd:
- educatieve activiteiten: een breed scala aan cursussen, workshops en lezingen;
- organiseren van diverse voorstellingen op het gebied van muziek, film, zang, dans

en podiumkunsten. Dit betreft minimaal tien voorstellingen per jaar waarvan;
a. vijf ca baret/muziekuitvoeringen ;

b. vijf kindertheateruitvoeringen;
c. voorstellingen voor het primair onderwijs op grond van Cultuureducatie met

kwaliteit. Deze voorstellingen zijn afgestemd met de directies/
cultuurcoördinatoren van de basisscholen. Het aantal voorstellingen is afhankelijk
van het cultuureducatieprogramma van de basisscholen.

- minimaal drie exposities per jaar.

6.3 Ve rb red i n g ( soci a a I ) cu ltu rel e a ctiv itei ten
De stichting neemt het initiatief om de huidige culturele activiteiten te verbreden
door nieuw aanbod en initiatieven te ontwikkelen en samen te werken met het
maatschappelijk middenveld in Hillegom en buurgemeenten (bijvoorbeeld de
Bibliotheek, Muziekschool, het Fioretticollege en kunstenaars(verenigingen),
cultuurcoördinatoren basisscholen Hillegom, Volksuniversiteit Lisse, Theater Floralis
Lisse, Trefpunt en 't Onderdak Teylingen, Welzijnskompas, zorginstellingen etc.) en
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daardoor ook nieuwe doelgroepen aan te boren.

De stichting spant zich in om de culturele activiteiten, naast het gebouw aan de
Prinses Irenelaan, ook op andere locaties in Hillegom te organiseren (bijvoorbeeld
muziek- en theatervoorstellingen in het Fioretticollege of Solution), De stichting
spant zich tevens in, zo mogelijk, culturele activiteiten te organiseren in de open
lucht, op door de gemeente daartoe beschikbaar gestelde plaatsen.

De stichting neemt deel aan (de voorbereiding van) culturele evenementen die met
subsidie van de gemeente Hillegom worden georganiseerd.

De stichting geeft de gemeente bij haar jaarverslag inzicht in de wijze waarop
eerdergenoemde taken onder 6.3 zijn uitgevoerd,

6.4 Huur en (onder)verhuur gebouw
De stichting huurt het gebouw aan de Prinses Irenelaan van de gemeente. Hiervoor
is een huurovereenkomst opgesteld.

De stichting mag het pand (onder)verhuren aan maatschappelijke en commerciële
partijen, mits dit past in de maatschappelijke bestemming van het gebouw. De
stichting staat ook open voor initiatieven van inwoners en maatschappelijke of
vrijwilligersorganisaties om ruimte te huren ter verwezenlijking van
maatschappelijke doelstellingen, tenzij dit het behalen van de prestaties genoemd
onder artikel 6 blokkeert. De stichting stelt hiervoor in overleg met de gemeente
een (onder)verhuurovereenkomst op en stelt in overleg met de gemeente de
(onder)verhu u rtar¡even vast.

De stichting streeft met de (onder)verhuur naar het genereren van extra
inkomsten. De stichting maakt in haar financiële stukken inzichtelijk waarvoor deze
extra inkomsten zijn aangewend.

6.5 Vrijw i I I ige rso rga n isatie
De stichting draagt zorg voor een goed functionerende vrijwilligersorganisatie.
De stichting geeft de gemeente bij haar jaarverslag inzicht in de wijze waarop deze
taak wordt uitgevoerd.

Artikel 7 Evaluatie
7.t In het vierde kwartaal van 2019 vindt een evaluatie van de samenwerking met
de stichting plaats. Deze prestatieovereenkomst is het uitgangspunt voor deze
evaluatie.
7.2 Monitoring van de voortgang en haalbaarheid van de afspraken uit deze
overeenkomst vindt plaats door halfjaarlijkse gesprekken met de stichting en de
gemeente, beleidsmedewerker kunst en cultuur. Van deze gesprekken worden
verslagen gemaakt.

Artikel 8 Slotbepalingen
8,1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van drie jaren,
ingaande op l januari 2018 en eindigende op 31 december 2020.

8.2 Vóór 1 juli 2020 spreken partijen af of zij met ingang van 1 januari 2027
overgaan tot het verlenen van subsidie, het verlengen van deze overeenkomst, een
nieuwe overeenkomst sluiten of de subsidierelatie beëindigen.

8.3 Deze overeenkomst wordt aangehaald als "Prestatieovereenkomst
Cultuurbeleving Hillegom 2018 t/m 2020".
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8.4 Na ondertekening door partijen van deze overeenkomst komen gelijktijdig alle
eerdere tussen partijen gesloten overeenkomsten of gemaakte afspraken te
vervallen.

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te Hillegom op

Datum: e{lr.feo r}
Voor de Voor de stichting,

c.A.de
bu
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