Toelichting Regeling van het Fonds Podiumkunsten voor podia voor aanvullende
ondersteuning in verband met gederfde inkomsten als gevolg van COVID-19maatregelen
Inleiding
Het Fonds geeft met deze regeling uitvoering aan de Regeling aanvullende ondersteuning
culturele en creatieve sector COVID-19 van de Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap. Het kabinet heeft in aanvulling op een aantal generieke maatregelen een
steunpakket aangekondigd ter hoogte van 300 miljoen euro. De Regeling aanvullende
ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19 bepaalt hoe het steunpakket moet
worden verdeeld. Een van de instrumenten in dit kader is het toekennen van subsidie aan
podia die deel uitmaken van de vitale regionale infrastructuur. Deze regeling ziet op het
toekennen van subsidie aan deze groep podia.
Bij het opstellen van de regeling en de toelichting is zoveel als mogelijk aangesloten bij de
tekst van de Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19 en
de toelichting daarop.
Voor wie
Het subsidie is uitsluitend bedoeld voor podia die deel uitmaken van de vitale regionale
infrastructuur. Instellingen worden als zodanig aangemerkt als zij in de periode 2018-2019 of
in de huidige subsidieperiode subsidie ontvangen van het Fonds Podiumkunsten op basis
van paragraaf 2 (Programmeringssubsidie reguliere programmering in theater- en
concertzalen) van de Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten.
Daarnaast is een beperkt aantal grote poppodia specifiek aangewezen Ook niet
aangewezen podia kunnen aanvragen. Daarvoor geldt wel dat zij moeten voldoen aan de
instapeisen die gelden voor het indienen van een aanvraag op basis van de SRP. Voor zover
hier relevant is dat: minimaal 1 zaal met een capaciteit groter dan 200 bezoekers, minimaal
100 voorstellingen of concerten per jaar en minimaal 20% gesubsidieerd of buitenlands
aanbod. Als peiljaar geldt 2018.
In alle gevallen geldt dat subsidie alleen verstrekt kan worden voor zover er ook sprake is
van een additionele financiële bijdrage van een gemeente en/ of provincie die minimaal even
hoog is als het aangevraagde bedrag. De aanvrager dient dit op het moment van aanvragen
aannemelijk te maken dat hier sprake van is.
Er zijn culturele instellingen die meerdere kernactiviteiten verrichten waarvoor zij apart
subsidie ontvangen van het Fonds Podiumkunsten. Instellingen die een producerende
activiteiten ontplooien en reeds worden gecompenseerd op grond van de Regeling van het
Fonds Podiumkunsten voor meerjarige instellingen voor aanvullende ondersteuning in
verband met gederfde inkomsten als gevolg van COVID-19-maatregelen komen niet in
aanmerking voor subsidie op basis van onderhavige regeling.
Procedure
Het subsidie wordt op aanvraag verstrekt. Indiening kan gedurende een beperkte periode die
eindigt op 10 juli om 17.00 uur. Het bestuur besluit gelijktijdig op alle aanvragen.
In totaal is € 29.000.000 beschikbaar. Dit bedrag valt uiteen in twee aparte delen voor twee
onderscheiden groepen aanvragers. Voor de aangewezen instellingen uit artikel 3 tweede
lid, geldt dat als het beschikbare budget niet voldoende is om alle aanvragen volledig te
honoreren, alle aanvragers een bedrag naar rato krijgen.
Voor de niet-aangewezen podia die kunnen aanvragen op grond van artikel 3 derde lid geldt
dat in dat geval een rangorde wordt opgesteld waarbij rekening wordt
gehouden met de geografische spreiding. Voorrang krijgen podia die
gevestigd zijn in een provincie waar niet reeds een vergelijkbaar podium
in aanmerking komt voor subsidie op grond van deze regeling.

Aanvullend wordt gekeken of in de regio waarin het podium is gevestigd een vergelijkbaar
podium is dat wordt ondersteund op grond van deze regeling en tot slot of dan wel de mate
waarin een andersoortig podium in de provincie of regio aanwezig is dat wordt ondersteund.
Subsidiehoogte
Het subsidiebedrag dat instellingen ontvangen wordt gebaseerd op de behaalde omzet van
de instelling. De hoogte van het subsidie bedraagt de helft van 22,5 procent van de
gemiddeld behaalde eigen inkomsten in 2017 en 2018 gecorrigeerd voor 25% van de eigen
reservepositie. Het subsidiebedrag is maximaal € 1.000.000 en is daarnaast nooit hoger dan
het totaal van de extra bijdrage(n) zoals die in het kader van de COVID19-beperkingen wordt
verstrekt door de gemeente en/of provincie.
De steun op basis van deze maatregel is uitdrukkelijk aanvullend: voor zover mogelijk heeft
de aanvrager van de steun al gebruik gemaakt van zijn eigen reserves, van de generieke
compensatiemaatregelen van de rijksoverheid alsmede van door gemeenten of provincies in
het kader van hun lopende subsidies getroffen coulancemaatregelen. Bovendien is sprake
van matching van extra middelen van andere overheden: de door een fonds aan een cruciale
regionale instelling te verstrekken subsidie vormt nadrukkelijk een aanvulling vanuit het Rijk
op een in het kader van de COVID-19-crisis te verlenen additionele financiële bijdrage aan
de instelling, afkomstig van een gemeente of provincie. Het is aan de betrokken gemeente of
provincie zelf om te beslissen of zij bereid is om een instelling die in het kader van spoor 3
(van de Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19) in
aanmerking komt voor subsidie, een additionele financiële bijdrage toe te kennen, en zo ja,
voor welk bedrag. Ook wordt met deze regeling niet bepaald in welke vorm een additionele
financiële bijdrage moet worden verstrekt. Het kan gaan om een aanvullende subsidie, maar
bijvoorbeeld ook om het kwijtschelden van huurpenningen die een instelling aan de
gemeente of de provincie verschuldigd is.
Een bijdrage kan alleen definitief worden toegezegd als de aanvrager naar genoegen van
het bestuur aannemelijk maakt dat de overige financiering beschikbaar is of zal komen. Als
dit niet het geval is wordt het subsidie verleend onder de ontbindende voorwaarde van
verstrekking van de additionele financiële bijdrage.
Verantwoording
De verantwoording geschiedt achteraf. Als het subsidie meer dan 125.000 euro bedraagt, is
een accountantsverklaring vereist.

