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Aan:

de heer B. Hemsteede

(i.a.a. de overige statenleden)

Assen, 8 oktober 2013
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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake subsidie-
verstrekking aan Stichting de Literaire Hemel

Geachte heer Hemsteede,

ln uw brief d.d. 1 6 september 201 3 hebt u een aantal vragen gesteld over een op-

merking in het jaarverslag van de Stichting de Literaire Hemel. ln het jaarverslag van

de stichting staat het volgende:
"Gelukkig besloot de provincie de Literaire Hemel in een keer voor vier kalenderjaren

(2013 Um 2016) een subsidie te verlenen, op voorwaarde dat we minstens 2 iaar onze

activiteiten voortzetten".
Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq 1

Klopt deze bewering?

Antwoord 1

Stichting de Literaire Hemel heeft van ons in het kader van de Cultuurnota

2013-2016 nog eenmalig een waarderingssubsrdie van € 7.000,-- ontvangen
waarmee ze minimaal twee jaar haar activiteiten voort kan zetten. Omdat de

activiteiten van de stichting in de huidige opzet onvoldoende aansluiten bii het

nieuwe beleid (zoals geformuleerd in de Cultuurnota 2013-2016) is in goed

overleg met de stichting besloten te kiezen voor een oplossing waarmee de

Literaire Hemel haar activiteiten voorlopig toch voort kan zetten.

Vraaq2
Zo ja, kan GS ons uitleggen waarom een subsidie voor vier jaar verstrekt wordt tenrvijl

de activiteiten twee jaar mogen beslaan?
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Antwoord 2
Na gesprekken met de stichting hebben wij bewust gekozen voor deze op-

/ossrng en daarmee uiting gegeven aan ons besluit om na deze eenmalige bij-

drage de subsidierelatie te beëindigen. De subsrdre rs rn essenfie dus niet
verleend a/s subsrdie voor vier kalenderjaren maar als een waarderingssub-

sidie. Wij hebben in de beschikking uitgesproken dat wij verwachten dat de

stichting na 2014 haar activiteiten op kostendekkende wijze kan vooñzetten.

Vraao 3

ls deze wijze van subsidie verstrekken gebruikelijk of is dit een uitzondering?

Antwoord 3
Deze wijze van subsidie verlenen is niet gebruikelijk.

Vraao 4
lndien dit een uitzondering is, waarom?

Hoogachtend,

Staten van Drenthe,

secretaris

wa/coll

Antwoord 4
ln dit gevalrs een uitzondering gemaakt omdat de Literaire Hemel al iaren
achtereen jaarlijks een waarderingssubsrdie van ons ontving. De huidige

opzet van activiteiten van de Literaire Hemel sluit niet meer voldoende aan bij
ons nieuwe beleid. Door deze bijdrage te verlenen hebben wij de stichting in

de gelegenheid gesteld te anticiperen op beëindiging van de subsidie.
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 STATENFRACTIE DRENTHE 
 
Aan de voorzitter van Provinciale Staten 
in de provincie Drenthe 
De heer J. Tichelaar 
Postbus 122 
9400 AC Assen. 
 
 
Datum:   16 september 2013 
 
 
Betreft:   Subsidieverstrekking aan Stichting Literaire Hemel. 
 
 
Geachte heer Tichelaar, 
 
In de inleiding bij het jaarverslag van de stichting de Literaire Hemel ( ingekomen stukken 
derden) staat het volgende: 
"Gelukkig besloot de provincie de Literaire Hemel in een keer voor de vier kalenderjaren 
(2013 t/m 2016) een subsidie te verlenen, op voorwaarde dat we minstens twee jaar onze 
activiteiten voortzetten." 

Over deze subsidieverlening hebben wij de volgende vragen: 

‐  Klopt deze bewering? 
 
‐  Zo ja, kan GS ons uitleggen waarom een subsidie voor vier jaar verstrekt wordt, 

terwijl de activiteiten twee jaar mogen beslaan? 
 
‐  Is deze wijze van subsidie verstrekken gebruikelijk of is dit een uitzondering? 
 
‐  Indien dit een uitzondering is, waarom? 
 
‐  Indien deze wijze van subsidiëren vaker gebruikt wordt, hoe vaak komt het voor en 

om wat voor bedragen gaat het dan? 

  

 
Bert Hemsteede 
  
PvdA Statenfractie 


