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Voor wie is deze regeling?  

 
Voor welke activiteiten kan ik subsidie aanvragen? 

U kunt subsidie aanvragen voor culturele activiteiten die bijdragen aan het compenseren van de 

negatieve effecten van Covid- 19 op de culturele sector in de gemeente Enschede  en het wendbaar en 

weerbaar maken van de culturele sector in de gemeente Enschede met een structureel toekomstig 

effect.  

Ik ben bezig met een project voor mijn opleiding. Kan ik hiervoor een aanvraag doen? 

Nee, dit is niet mogelijk. U kunt alleen subsidie ontvangen als u een culturele instelling bent, of een 

amateurkunstvereniging, of een zzp-er.(art. 34) 

Kan ik ook aanvragen indienen voor kunst en cultuur op scholen? 

Scholen zelf kunnen geen subsidie aanvragen. De subsidie moet worden aangevraagd door een culturele 

instelling (een organisatie met als hoofddoel het uitvoeren van culturele activiteiten), 

amateurkunstverenigingen met betaalde leiding en in sommige gevallen ZZP-ers. Een culturele 

organisatie kan wel subsidie aanvragen voor een project op scholen. Daarnaast heeft de regeling het 

doel om samenwerking tussen culturele organisaties en bijvoorbeeld het onderwijs te vergroten. In die 

zin zou een school wel onderdeel kunnen zijn van een gesubsidieerd project. 

Ik woon buiten de gemeente maar wil wel in de gemeente een project doen. Mag dat? 

Nee, dit is niet mogelijk. De enige denkbare uitzondering is dat u subsidie aanvraagt voor een 



amateurkunstvereniging die gevestigd is in Enschede, waar u lid van bent, terwijl u zelf buiten de 

gemeente woont.  

Mijn zangvereniging is gevestigd in Hengelo, maar onze uitvoeringen zijn ook in Enschede. 

Kunnen wij ook subsidie aanvragen? 
Nee, uw vereniging dient gevestigd te zijn in Enschede om in aanmerking te komen voor subsidie.  

Als ik al subsidie heb van een andere instantie, kan ik dan nog bij de Gemeente Enschede subsidie 

aanvragen? 

Ja dat kan, voor sommige projecten is het zelfs noodzakelijk dat er ook een andere partij investeert, 

cofinanciering noemen we dat. 

Kunnen alleen culturele instellingen subsidie krijgen die al bij de gemeente bekend zijn? 
Nee, ook nieuwe culturele instellingen kunnen subsidie aanvragen zodra zij na beoordeling van  de 

volledige aanvraag aan de voorwaarden voldoen. 

Mijn project trekt een beperkt publiek. Kan ik toch subsidie aanvragen? 
Ja, er is geen voorwaarde omschreven over de grootte van het te bereiken publiek. 

Van aanvraag tot subsidie 
Hieronder vindt u alle informatie over het proces over het aanvragen van subsidies 

Hoe vraag ik subsidie aan? 
Een aanvraag kan elektronisch worden ingediend via e-mail, of via een webformulier. Indien deze 

mogelijkheid voor u niet werkbaar is, kunt u het invulbaar pdf gebruiken en deze per mail aan 

cultuursteuncorona@enschede.nl sturen. Binnen het hoofdstuk wendbaar en weerbaar wordt gebruik 

gemaakt van een tender procedure. Hier wordt het platform Negometrix gebruikt voor het indienen van 

vragen.   

Ik heb een leuk idee maar ik snap het aanvraagformulier niet. Wie kan mij helpen? 

U kunt uw vraag mailen naar: cultuursteuncorona@enschede.nl. 

 Is er een voorbeeld aanvraag die ik kan inzien? 

Er zijn allerlei instructiebijeenkomsten waarin we u op weg helpen. Zie onze infographic voor alle data 

(infographic invoegen).  

Hoe moet ik het aanvraagformulier digitaal ondertekenen? 
Dit kan middels e-herkenning.  

Wat moet ik doen als ik een bijlage ben vergeten mee te sturen? 
U kunt deze alsnog sturen dan voegen wij deze bij de aanvraag. Doe dit wel binnen de aanvraagtermijn.  

Uw aanvraag wordt in behandeling genomen vanaf het moment dat deze compleet bij ons ingediend is.  
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Voor mijn project werk ik samen met mensen uit het buitenland. Ik wil mijn aanvraag in het 

Engels doen, mag dat? 
Nee, uw aanvraag moet in het Nederlands worden opgesteld. 

Kan ik met terugwerkende kracht een aanvraag doen? 

Dit is niet mogelijk.  

Mag ik een subsidie aanvraag doen als ik een werknemer ben? 

Nee, u kunt wel uit naam van de instelling waar u werkzaam bent, een aanvraag doen, maar deze moet 

worden ingediend door uw werkgever. 

Kan ik als natuurlijk persoon een aanvraag doen? 

Nee, alleen rechtspersonen een subsidieaanvraag indienen. 

Ik ben bezig een stichting op te richten. Kan ik al een aanvraag doen? 

Nee, niet uit naam van die stichting. Als u zelf subsidie-ontvanger bent, zoals omschreven in art. 34, kunt 

u wel zelf een aanvraag doen. 

Kan ik een wijziging in mijn project doorgeven terwijl de aanvraag al in behandeling is? 

Nee, dit is niet mogelijk. 

Ik heb een link ontvangen voor een digitaal spreekuur, maar deze werkt niet. Wat moet ik doen? 

U kunt een mail sturen naar cultuursteuncorona@enschede.nl 

Ik weet nog geen einddatum. Kan ik dit veld open laten? 
Je kunt aanvullingen aanleveren binnen de termijn van openstelling van de betreffende regeling. Je 

aanvraag wordt echter pas in behandeling genomen indien deze volledig is.  

Mag een eerder ingediend voorstel dat is afgewezen opnieuw ingediend worden? 

Uiteraard. Er is echter geen garantie dat het ingediende voorstel nu wel wordt goedgekeurd. 

 

 

 

Wat is de minimale - maximale bijdrage die ik kan aanvragen?  

Dit verschilt per regeling. 

 Acute nood subsidieontvangers  

Een subsidie tot € 100.000,- een maximum geldt van 50% van het laatst ontvangen subsidiebedrag.   

 Acute nood niet subsidieontvangers:  

Een subsidie met een maximum van € 25.000,-. 

Amateurkunst:  

de subsidie bedraagt € 1.000,- per aanvrager. 
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Wendbaar en weerbaar 

- de subsidie bedraagt maximaal: € 9.999,99 voor de uitvoering van een kleinschalig project;  

- de subsidie bedraagt maximaal  € 45.000,- voor de uitvoering van een eenjarig project; 

- de subsidie berdaagt maximaal € 100.000,- voor de uitvoering van een grootschalig project.  

Mijn cofinanciering is niet op tijd rond: kan ik toch subsidie aanvragen?  

Het is niet mogelijk om een subsidie aan te vragen indien het benodigde percentage aan cofinanciering 

niet rond is.  

Wanneer wordt er beslist op mijn aanvraag? 
De gemeente beslist binnen zes weken na ontvangst van de volledige subsidieaanvraag. Voor aanvragen 

voor subsidie voor de betaalde leiding van amateurkunst bedraagt de beslistermijn  acht  weken.  

Onder welke omstandigheden kunnen de beslistermijnen worden verlengd? 

De gemeente kan voor sommige aanvragen de beslistermijn met maximaal drie weken verlengen. 

Hoe krijg ik bericht over de toewijzing of afwijzing van de subsidie? 

U krijgt hierover een brief (beschikking) toegestuurd. 

Moet ik BTW afdragen als ik subsidie ontvang? 

Levert u geen tegenprestatie voor de subsidie, dan betaalt u daarover geen btw.  

Bijvoorbeeld als u van de gemeente eenmalig een bedrag van € 25.000 krijgt op voorwaarde dat het 

evenement in de gemeente plaatsvindt. Voor het krijgen van de € 25.000 levert uw organisatie geen 

tegenprestatie. U hoeft daarom geen btw over de subsidie te betalen. 

Voorwaarden 
Tot hoelaat kan ik de aanvraag indienen op de sluitingsdatum? 
U kunt ons per post een aanvraag toezenden, dan houden wij het tijdstip van 13.00 uur aan als tijdstip 

van ontvangst. Voor digitale aanvragen geldt dat u ze tot 23.59 uur op de sluitingsdatum kunt laten 

binnen komen. Het is echter verstandig om niet tot het laatste moment te wachten, sommige aanvragen 

worden op volgorde van binnenkomst behandeld. U loopt door late indiening de kans er geen subsidie 

meer over is. Uw aanvraag wordt dan afgewezen. Probeer dus zo tijdig mogelijk uw aanvraag (volledig) in 

te dienen. 

Welke criteria zijn bepalend voor toekenning of weigering? 
U moet tot een van de doelgroepen van de Verordening behoren en aan alle gevraagde voorwaarden 

voldoen.  

Moet je ingeschreven staan bij de KvK om een aanvraag te kunnen doen? 

Ja, de gemeente wil bijvoorbeeld controleren of uw vereniging wel gevestigd is in Enschede. 

Is deze subsidie eenmalig? 
Ja, U kunt  voor dezelfde subsidiabele activiteit maximaal 1 subsidie ontvangen.  



Kan ik meerdere subsidies aanvragen? 
Ja. Het is mogelijk om uit meerdere hoofdstukken een subsidie aan te vragen. Als u bijvoorbeeld een 

aavraag doet vanwege betalingsproblemen kunt u ook een aanvraag indienen voor een project om uw 

organisatie wendbaar en weerbaar te maken. 

Wat is een subsidieplafond en hoe werkt dit? 

Een subsidieplafond betekent dat er een limiet zit op het verstrekken van het aantal subsidies. Als een 

subsidieplafond is ingesteld op het verlenen van maximaal 150 subsidies, dan betekent dit dat maximaal 

150 subsidieaanvragers subsidie kunnen ontvangen. 

Wanneer vindt er prioritering plaats en waarom? 

Prioritering vindt plaats op het moment dat het subsidieplafond bijna is bereikt. Men kijkt dan welke 

maatschappelijke impact de verschillende projecten hebben. De projecten met de meeste impact krijgen 

vervolgens subsidie. 

Als het subsidieplafond in het eerste tijdvak wordt overschreden, kom ik dan automatisch in 

aanmerking voor subsidie in het tweede tijdvak? 
U heeft een beschikking ontvangen op uw aanvraag. Daarmee is uw aanvraag afgerond. U dient              

een nieuwe aanvraag in te dienen in het tweede tijdvak. 

Mijn aanvraag van 1 april 2021 voor subsidie voor een kleinschalig project is afgewezen, kan ik 

opnieuw een aanvraag indienen in het tweede tijdvak?  
Het staat u volledig vrij op een later moment alsnog een nieuwe aanvraag in te dienen. 

Moet ik me houden aan aanbestedingsregels als ik subsidie ontvang? 

Over het algemeen zijn de subsidies vrijgesteld van aanbestedingsregels.  

Wij willen € 20.000 subsidie aanvragen voor een eenjarig project, kunnen wij ook voldoen aan 

cofinanciering door de inzet van vrijwilligers? 
U kunt met de inzet van vrijwilligers de gevraagde 20% cofinanciering bereiken. U mag hierbij rekenen 

met een uurtarief van € 35,00 voor een vrijwilliger. Voor een subsidie van 20.000 euro dient u aan 

minimaal 115 vrijwilligers uren te komen. 

Vragen per regeling 

Vragen over de regeling Acute nood 

Ik wil subsidie voor acute nood aanvragen. Hoe lang moet ik wachten op de beslissing? 
De gemeente beslist binnen 6 weken na ontvangst van de volledige subsidieaanvraag.  

Hoe toetst de gemeente om erachter te komen of iemand alle mogelijke maatregelen heeft 

genomen om de negatieve gevolgen van Covid- 19 voor zijn organisatie te beperken? 
Bij het indienen van uw aanvraag, stuurt u een toelichting mee waarin u beschrijft welke maatregelen u 

heeft genomen om de negatieve gevolgen van corona te beperken. Als u dat niet heeft gedaan, schrijft u 

dat in de toelichting en geeft u de redenen aan waarom niet. 



Aan welke eisen moet een begroting met betrekking tot de acute nood voldoen? 
Een liquiditeitsoverzicht over de periode vanaf 1 januari 2021 tot en met de datum die 12 maanden na 

de datum van indiening van de subsidieaanvraag of na de datum waarop het liquiditeitstekort ontstaat. 

Hiervoor wordt een format aangeleverd.   

Kan ik een voorbeeld krijgen van hoe een balans er uit ziet? 
Een verkorte balans betreft een overzicht van bezittingen en schulden. U kunt hier een voorbeeld zien. 

 

Wat wordt er verstaan onder de ‘begrotingspostsubsidie’ en hoe moet deze worden gelezen? 
Van een begrotingspostsubsidie is sprake wanneer de subsidieontvanger bij naam in de  begroting wordt 

vermeld en daarbij het subsidiebedrag is opgenomen dat hij maximaal kan ontvangen.  

Vragen over de regeling Amateurkunst 

Kan ik als amateurkunstvereniging subsidie aanvragen als ik geen betalingsnood heb? 
Ja, want amateurkunst en acute nood zijn 2 verschillende takken van sport. Voor amateurkunst kan 

zonder een vaststelling eenmalig 1000 euro toegekend worden. Bij acute nood gaat het om heel andere 

bedragen en vereisten. 

Vragen over de regeling Wendbaar en weerbaar 
 

Wat wordt er verstaan onder het wendbaar en weerbaar maken van de culturele sector? 
Dit betekent dat de cultuursector in de toekomst beter in moet kunnen spelen op veranderingen, zoals 

bijv. Covid 19. Het behelst innovatie op o.a. het terrein van hybride en flexibele programmering, 

verbinding met andere sectoren (bijv. Het bedrijfsleven of de zorg), nieuwe verdienmodellen, etc. 

De uitvoering van het project wordt mede door een andere partij gedaan. Mag dat? 
Ja, dit kan binnen het hoofdstuk wendbaar en weerbaarheid. Voor deze subsidie is samenwerking zelfs 

een verplichting. 

Hoe kan ik samenwerking stimuleren? 
Een van de doelen van deze regeling is om samenwerking te stimuleren. Hierdoor wordt uw organisatie 

beter bestand tegen ontwikkelingen van buitenaf, zoals nu met de Covid 19 pandemie. Samenwerking 

kan op allerlei terreinen plaatsvinden, kijk eens buiten de bij u bekende samenwerkingspartners, 

bijvoorbeeld naar bedrijven of het hoger onderwijs. Juist door uw netwerk te vergroten en samen te 

werken met nieuwe partijen kunt u voor innovatie zorgen. Ook samenwerking door middel van techniek 

kan een mogelijkheid zijn om uw organisatie wendbaar en weerbaar te krijgen en te houden. 



 

Ik heb een goed idee voor een wendbare en weerbare culturele sector, maar heb (nog) geen 

partners waarmee ik samenwerk. Waar kan ik hen vinden? 
Breng uw idee vooral mee naar één van de informatiebijeenkomsten of spreekuren, om de mensen die 

daar op af komen te ontmoeten. Misschien kunnen we u tijdens die gelegenheden aan andere partijen 

koppelen. U kunt ook even contact leggen via cultuursteuncorona@enschede.nl  en dan kijken onze 

adviseurs of ze u aan eventuele partners kunnen introduceren. 

 

Zelf heb ik geen initiatief, maar ik wil wel graag met anderen meedoen. Kunnen jullie me 

vertellen bij wie ik terecht kan? 

 

Tijdens de informatiebijeenkomsten en spreekuren die we organiseren verwachten we veel mogelijke 

initiatiefnemers te treffen. Als u meedoet aan die momenten en ons aangeeft (bijvoorbeeld via 

cultuursteuncorona@enschede.nl  dat u graag bij wilt dragen kunnen we u bij die gelegenheden aan 

initiatiefnemers introduceren. 

Moeten we per sé een nieuw idee indienen, of mogen we ook gewoon een bestaand voorbeeld 

gebruiken? 
Naast nieuwe ideeën zijn, kunt u ook kijken naar bestaande voorbeelden. Voel u vrij om bestaande 

ideeën te gebruiken, mits ze passen bij uw eigen vraagstuk en doelen, de samenwerking versterken en 

de culturele sector wendbaarder en weerbaarder maken. Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie 

en Amateurkunst heeft op haar website een lange lijst met allerhande Corona-projecten gepubliceerd 

die mogelijk ook als voorbeeld kunnen dienen: https://www.lkca.nl/artikel/corona-initiatieven/ 

Het initiatief dat ik wil inbrengen heb ik al eens eerder gedeeld. Is dat een probleem? 
Nee, dat is geen probleem. Bedenk alleen wel dat de oplossing die u nu aandraagt wel moet bijdragen 

aan de doelstelling van deze regeling: het wendbaarder en weerbaarder maken van de culturele sector. 

En daarbij: u moet voldoen aan voorwaarden van samenwerking en co-financiering.  

Ik heb verschillende initiatieven in gedachten, maar op dit moment is de nood zo hoog dat ik 

geen kans zie ze aan te dragen: wat nu?   
Misschien komt u (ook) in aanmerking voor de regeling ‘acute nood’? Voor zowel gesubsidieerde als 

ongesubsidieerde culturele instellingen is daar een regeling voor beschikbaar, die ook in deze periode 

open staat.  

 

Welke informatie moet ik minimaal aanleveren voor een kleinschalig initiatief? 
Als penvoerder van een samenwerking tussen culturele instellingen, amateurkunstverenigingen en/of 

ZZP’ers werkzaam in de culturele sector dient u een activiteitenplan in, met daarin: probleemstelling, 

projectomschrijving, onderbouwing van gewenst resultaat en effect, de manier waarop samengewerkt 

wordt, een onderbouwing van de haalbaarheid, de inzet van vrijwilligers, documentatie over de ZZP’er 

en over de samenwerking. 
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Ik heb meerdere kleinschalige initiatieven. Moet ik daar losse aanvragen van maken, of kan ik die 

op één hoop vegen en er een grotere aanvraag van maken? 
We onderscheiden kleinschalige projecten (< 10.000 euro, afgerond binnen één jaar), en grotere 

projecten. In die tweede categorie vallen éénjarige projecten met een toe te kennen bedrag tussen de 

10.000 en 45.000 euro, en grootschalige projecten (langer dan een jaar, bedragen tussen de 45.000 en 

100.000 euro). Wanneer u meerdere activiteiten hebt die samenhangen en samen een project vormen 

die in de tweede of categorie valt dan kunt u daarvoor een aanvraag indienen. Let alleen op: die 

regelingen zijn alleen voor culturele instellingen, er dient minimaal sprake te zijn van 40% co-financiering 

(in plaats van 20% bij kleinschalige projecten) en de toekenning gaat via een adviescommissie 

(tenderprocedure) in plaats van een pitch-event. Voor eenjarige en grootschalige projecten is er 

bovendien slechts één aanvraagperiode, en voor de kleinschalige projecten twee. 

Kan ik ook een aanvraag indienen als ik niet meedoe aan de informatiebijeenkomsten die worden 

georganiseerd? 
Jazeker. De informatiebijeenkomsten zijn alleen bedoeld om uitleg te geven, vragen te beantwoorden en 

geïnteresseerden samen te brengen. De spreekuren die we organiseren zijn bedoeld als hulpmiddel om 

tot goede aanvragen te komen. Wanneer u daar geen gebruik van maakt kunt u uiteraard wel een 

aanvraag indienen.  

 

Wat is het verschil tussen al die verschillende bijeenkomsten: informatiebijeenkomsten, 

spreekuren en pitch events? 
Om u te helpen een goede aanvraag te schrijven (voor Wendbaar en Weerbaar) organiseren we een 

aantal (online) bijeenkomsten.  

Om te beginnen: informatiebijeenkomsten. Daarbij komt u alles te weten over de regeling, kunt u vragen 

stellen en andere geïnteresseerden ontmoeten. Er vinden bij de eerste aanvraagronde twee 

informatiebijeenkomsten plaats voor kleinschalige initiatieven, en eentje voor eenjarige en 

grootschalige. In de tweede aanvraagronde is er sprake van één informatiebijeenkomst; dan kunnen er 

alleen kleinschalige initiatieven worden ingediend. 

De spreekuren zijn bedoeld om specifieke vragen te stellen aan de adviseurs die we beschikbaar hebben. 

Eén op één of in een kleine groep staan we stil bij inhoudelijke onderdelen van de aanvraag. Net als bij 

de informatiebijeenkomsten: één avond voor eenjarig en grootschalig en twee avonden bedoeld voor 

kleinschalige initiatieven. In de tweede aanvraagronde is er één avond spreekuur voor kleinschalige 

projecten. 

Het pitch event en de bijbehorende pitch workshop is bedoeld voor de maximaal vijftien kleinschalige 

initiatieven die daarvoor in beide aanvraagperioden worden ingeloot. Tijdens de workshop krijgt u hulp 

bij het komen tot een goede pitch, die u enkele weken later voor alle ingelote initiatieven verzorgt. 



Het initiatief dat ik in gedachten heb is enig in zijn soort, mag ik het ook onder geheimhouding 

aandragen?  
U hoeft geen informatie te delen over het initiatief bij de informatiebijeenkomsten en spreekuren, niet 

met andere initiatiefnemers althans. Wanneer u het schopt tot het pitch event, of wanneer uw aanvraag 

wordt gehonoreerd is deze echter openbaar. Bovendien: we streven naar een wendbare en weerbare 

sector, waarbij we veel van elkaar leren. Waar het maar kan proberen we dat in transparantie te doen. 

Ik heb een eenjarig of grootschalig initiatief, moet ik daar dan ook over pitchen? 
Nee. Voor die initiatieven wordt een adviescommissie ingesteld die de initiatieven beoordeelt en er het 

college over adviseert. De pitch is alleen bedoeld voor maximaal vijftien kleinschalige initiatieven per 

aanvraagronde. 

 

Wie van ons moet er pitchen, wanneer we ons kleinschalige initiatief mogen presenteren? En 

hoeveel stemmen hebben we in de beoordeling? 
Wanneer u een kleinschalig initiatief aandraagt als verzameling samenwerkende partijen is één van jullie 

penvoerder. Jullie mogen zelf bepalen wie namens jullie de pitch verzorgt, of dat je dat wellicht met 

meerdere personen wilt doen. Als u maar binnen de vijf minuten blijft. Daarbij geldt: pitches worden 

onderling beoordeeld door initiatiefnemers. Elk initiatief telt daarbij als één ‘stem’. ‘Stem’ is niet 

helemaal correct in deze context, omdat er niet letterlijk wordt gestemd, maar punten worden 

toegekend. 

Ik weet dat er informatiebijeenkomsten en spreekuren zijn, maar kan ik tussendoor ook vragen 

stellen? 
Ja, dat kan. Daarvoor mailt u naar cultuursteuncorona@enschede.nl.  Weet echter dat we proberen 

zoveel mogelijk antwoorden met zoveel mogelijk mensen te delen, en dat een vraag die je stelt mogelijk 

in deze lijst met FAQ’s belandt - en dat we daar ook als eerste naar verwijzen. 

Is de Pitch workshop verplicht om mee te kunnen doen aan het Pitch event? 
Nee, die verplichting is er niet. Het is alleen wel handig om te weten hoe u het verhaal zo opbouwt dat u 

er in vijf minuten helder over vertelt. 

Stel dat ik word uitgeloot, zijn er dan nog andere mogelijkheden om toch met ons initiatief aan 

de slag te gaan? 
Natuurlijk zijn die mogelijkheden er, alleen niet binnen het perspectief van deze regeling (tenzij u in de 

tweede ronde een nieuwe poging waagt). We zijn voornemens een ‘Eerste Hulp bij Plannenrealisatie’ 

pakketje te maken, met ook toegang tot een aantal hulpbronnen, waar u met en goed idee kunt 

aankloppen. Als u actief deelneemt aan de bijeenkomsten die we organiseren is de kans ook aanwezig 

dat u interessante contacten opdoet om het idee mee te realiseren. 

Die andere initiatieven zijn ook interessant, ook voor ons. Kan ik die op één of andere manier 

volgen? 
Ja, de toegekende initiatieven in ieder geval: de inhoud, voortgang en uitkomst ervan willen we volgen 

en breeduit delen, ook om er samen van te leren en de sector als geheel ermee te versterken. 
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We doen ook mee met de aanvraag die je bij de provincie kunt doen. Als die toegekend wordt, 

mogen we dat dan als cofinanciering voor deze aanvraag in Enschede gebruiken? 
Ja, als u kunt aantonen dat u deze subsidie ook daadwerkelijk heeft dan telt dit als cofinanciering. Als u 

alleen een aanvraag heeft gedaan dan is dat nog te onzeker om mee te tellen als cofinanciering. 

Voor de uitvoering van ons grootschalige of eenjarige initiatief zijn de nodige uren nodig. Die 

hebben we in eigen huis. Moeten we daar dan per sé ZZP-ers voor inzetten?  
Niet per sé. Met de regeling beogen we versterken van samenwerking. Daarom zien we graag aanvragen 

van samenwerkingsverbanden tegemoet, waar mogelijk met cofinanciering (ook mogelijk in natura). 

Bovendien willen we (toekomstige) werkgelegenheid versterken. Dat mag met huidige personele 

bezetting of met een flexibele schil of toekomstige werkgelegenheid. Maak dat in uw aanvraag vooral 

helder, hoe u aan die doelstelling bijdraagt. 

Als ik me nu inschrijf als ZZP-er in de culturele sector kan ik dan een aanvraag doen voor 

‘Wendbaar en Weerbaar’? 
Nee, helaas. Daarvoor is het nodig dat u de afgelopen twee jaar al in deze sector werkzaam bent 

geweest. Bij een aanvraag voor kleinschalige initiatieven verlangen we ook een KvK-inschrijving en een 

overzicht van werkzaamheden in de afgelopen twee jaar (in Enschede). 

 

Hoe verantwoord ik tussentijds de subsidie? 

U bent verplicht om vier en acht maanden na de datum van ingang van het subsidietijdvak van 12 

maanden een tussenrapportage met toelichting over te leggen. Voor deze tussenrapportage ontvangt u 

t.z.t een format.  

Ik heb subsidie gekregen en ben begonnen met de uitvoering van mijn project maar ik kom 

alsnog geld tekort. Kan ik tussentijds extra geld ontvangen? 

Nee, voor subsidies geldt dat we achteraf wel minder geld kunnen geven, dan moet u soms geld aan ons 

terug betalen. We kunnen subsidie die zijn verleend niet meer verhogen. Het is ook niet mogelijk om 

voor hetzelfde project weer een nieuwe subsidie aanvraag te doen. Het is dus belangrijk om vooraf een 

goede begroting te maken. 

Mag ik een post met onvoorziene uitgaven opnemen in mijn begroting? 

Nee, dit is niet toegestaan. 

Ik wil na ontvangst van de subsidie schuiven in mijn begroting. Mag dat? 

Als u daarmee wijzigingen aanbrengt die gevolgen hebben voor de verdeling tussen cofinanciering en 

subsidie, dan is dit niet toegestaan. Wij kunnen achteraf uw subsidie terugvorderen. (art. 36) 

Wat is een Tenderprocedure? 

Kenmerkend voor een tenderprocedure is dat het gaat om een rangschikking van de subsidieaanvragen 

op basis van een (onderlinge) vergelijking op één en hetzelfde moment onder dezelfde omstandigheden. 

De aanvragen die aan de drempelvereisten voldoen en in principe dus in aanmerking kunnen komen 

voor een subsidie, worden beoordeeld aan de hand van objectieve criteria. 



Hoe vindt de beoordeling in een tenderprocedure plaats? 
De beoordeling van de aanvragen leidt tot een rangschikking waarbij de kwalitatief beste aanvragen het 

hoogst eindigen en met voorrang in aanmerking komen voor subsidie. De subsidies worden op volgorde 

van de rangschikking verstrekt, totdat het subsidieplafond of het maximum aantal subsidies, is bereikt.  

Waar moet de gemeente zich aan houden bij tenderprocedures? 

Aan een tenderprocedure worden extra eisen gesteld om een gelijke behandeling van aanvragers te 

borgen. Zo is het in een tenderprocedure niet mogelijk om inhoudelijk met de aanvrager over zijn 

aanvraag te communiceren. Dat zou een andere aanvrager kunnen benadelen. Ook mag de gemeente 

geen rekening houden met inhoudelijke informatie die na het verstrijken van de indieningsdatum is 

verstrekt.  

Wie beoordeelt of ons grootschalige project in aanmerking komt voor subsidie? 
Voor deze regeling werkt de gemeente met een externe adviescommissie. Zij adviseren de gemeente en 

de gemeente neemt uiteindelijk het besluit.  

Kan ik bezwaar maken tegen de uitslag van de tenderprocedure? 

U kunt bezwaar maken tegen de afwijzing van de eigen aanvraag. Wij geven u dan niet alleen inzicht in 

de reden van afwijzing, maar ook in de redenen van toekenning van andere aanvragen.  

Wat is een pitchevent? 

Subsidieaanvragers kunnen een subsidieplan indienen. Uit dit plan moet blijken hoe subsidiegeld wordt 

besteed. Subsidieaanvragers pitchen vervolgens hun plan. De subsidieaanvragers beoordelen elkaars 

plan. Op basis van een puntentelling wordt subsidie verstrekt aan de subsidieaanvragers die de meeste 

punten hebben ontvangen. Een ranglijst van deelnemers wordt uiteindelijk opgesteld; dit op basis van de 

puntenverdeling. Degenen met de meeste punten ontvangen een subsidie, de overige deelnemers niet. 

Mijn geplande activiteiten worden uitgesteld. Wat betekent dit voor mijn verkregen subsidie? 
Voor verschillende subsidies geldt een deadline. U moet het project dan binnen een jaar afronden. Het 

uitstellen van activiteiten kan betekenen dat u minder subsidie krijgt of dat u reeds ontvangen subsidie 

moet terugbetalen. Uiteraard is het belangrijk om eventuele vertraging en de oorzaken daarvan tijdig 

aan te geven. De gemeente kan dan meedenken over een oplossing. 

Wat gebeurt er als ik geen tussenrapportage aanlevert? 

In dat geval kan de subsidievaststelling worden ingetrokken of ten nadele worden gewijzigd. 

Subsidie en bijzondere regels 

 

Wat houdt staatssteun in? 

Staatssteun betekent dat we door het geven van de subsidie u eigenlijk in een betere positie brengen 

dan uw (buitenlandse) concurrenten. De EU bepaalt dat landen niet zomaar hun eigen instellingen of 

bedrijven voordeel mogen geven ten opzichte van bijvoorbeeld bedrijven in Duitsland. Voor deze 

regeling zal er echter niet vaak sprake zijn van staatssteun. 



Wat houdt de-minimissteun in? 

Op grond van de reguliere de-minimisverordening kan de gemeente ondernemingen over een periode 

van 3 belastingjaren tot € 200.000,-- steunen zonder dat dit staatssteun oplevert. 

 

Nog vragen? 

 

Welke wet - en regelgeving is van toepassing bij het aanvragen van subsdies? 

De gemeente is gehouden aan veel verschillende wetten en regels. Zo is er bijvoorbeeld de Algemene 

wet bestuursrecht waarin staat hoe lang wij mogen doen over de behandeling van uw aanvraag. Maar de 

gemeente maakt ook eigen regels om de subsidies eerlijk te verdelen. In Enschede is er een Algemene 

Subsidie Verordening en voor de steun aan culturele sector vanwege Covid 19 is er een tijdelijke 

verordening opgesteld. De naam van deze verordening is officieel Tijdelijke verordening Ondersteuning 

culturele sector Covid 19 2021. In deze verordening staan de meest specifieke regels over de 

verschillende subsidies die u kunt aanvragen. 

Is er een coulance regeling? En waar kan ik daarvoor terecht? 

De Algemene Subsidie Verordening (ASV) kent een officiële hardheidsclausule. Omdat er in de 

Verordening over de steun vanwege corona geen hardheidsclausule staat, is automatisch de ASV van 

toepassing. Dat betekent dat wij in principe een coulanceregeling kennen. Uiteraard kunt u ook altijd 

terecht voor vragen bij onze medewerkers. 

Mijn vraag staat er niet tussen. Bij wie kan ik terecht? 

U kunt uw vraag mailen naar: cultuursteuncorona@enschede.nl.  
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