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onderwerp 

Subsidieaanvraag Cultura Nova 2012 

 

voorstel en besluit: 

 

1.  De subsidieaanvraag voor het Cultura Nova Festival 2012 in behandeling te 

nemen. 
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Onderwerp 

Subsidieaanvraag Cultura Nova 2012 

 

Inleiding/aanleiding 

Op 18 juli heeft de Stichting Cultura Nova de aanvraag voor een evenementensub-

sidie ingediend voor het Cultura Nova Festival 2012. Een aanvraag voor een 

evenementensubsidie dient 12 weken voor aanvang van het evenement ingediend 

te worden. Het Cultura Nova Festival begint op 16 augustus 2012 wat inhoudt dat 

de subsidieaanvraag te laat is ingediend. 

 

De ASV geeft aan dat het college bij een te late of onvolledige aanvraag kan 

besluiten om de aanvraag niet in behandeling te nemen. Een tijdige aanvraag is 

noodzakelijk de aanvraag te kunnen beoordelen en waar nodig met de 

subsidiegerechtigde te kunnen overleggen. De aanvrager dient de gelegenheid 

gegeven te worden binnen een redelijke termijn het verzuim te herstellen. De 

Stichting Cultura Nova heeft dit ter harte genomen en alsnog, binnen deze redelijke 

termijn, een aanvraag ingediend. Het college kan daarom alsnog besluiten de 

subsidieaanvraag in behandeling te nemen. 

 

Kader 

Economische Stimulering, Culturele Lente 

 

Kernthema: 

Cultuur 

 

Bevoegdheid 

College op grond van de ASV Heerlen 

 

Voorstel 

De subsidieaanvraag voor het Cultura Nova Festival 2012 in behandeling te nemen. 

 

Argumenten 

1. Het Cultura Nova Festival is door het College voor de periode 2008-2012 

aangewezen als beeldbepalend evenement. 

Door het vaststellen van Cultura Nova als beeldbepalend evenement heeft de 

gemeente Heerlen het belang van dit festival voor de gemeente Heerlen onderkend. 

Het niet in behandeling nemen van de aanvraag houdt in dat het festival geen 

doorgang zou kunnen vinden omdat er dan geen sprake is van een sluitende 

begroting. De doelstellingen die door de gemeente Heerlen worden nagestreefd met 

het organiseren van een beeldbepalend evenement worden indien het festival niet 

doorgaat niet gehaald. 

 

Tegenargumenten 

- 

 

Kanttekeningen 

1. De Stichting Cultura Nova zal nadrukkelijk worden gewezen op de 

overschrijding van de termijn voor het aanvragen van de subsidie voor het 

Cultura Nova Festival 2012. Indien er in de toekomst weer sprake is van een 
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overschrijding van deze termijn zal een eventuele subsidieaanvraag niet in 

behandeling worden genomen. 

2. De gemeente Heerlen zal in gesprek gaan met de Stichting Cultura Nova. In 

dit gesprek zal het overschrijden van de aanvraagtermijn voor de subsidie 

voor het Cultura Nova Festival 2012 centraal staan. De gemeente Heerlen zal 

tijdens dit gesprek uiten dat een cultureel evenement met een beeldbepalen-

de status zoals Cultura Nova meer professioneel te werk dient te gaan. 

 

Kosten en dekking 

n.v.t. 

 

Communicatie 

- 

 

Evaluatie 

- 

 

Planning, procedure en uitvoering 

- 

 

Bijlagen meegezonden  

- 

 

Bijlagen ter inzage 

- 


