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Poppodium Nieuwe Nor 
t.a.v. de heer J. de Niet
Pancratiusstraat 30
6411 KC  HEERLEN 

6411KC30

Datum
12 maart 2019

Onderwerp
Subsidie Daddy Cool 2019

Geachte heer de Niet,

Uw kenmerk

Ons kenmerk

UIT-19011726-13/

Z-19204743

Bijlage(n)

Afdeling Welzijn 

S.  Portz 

Telefoon 14 045    

+31(0)45 560 50 40

Op 6 februari 2019 heeft u namens poppodium NIEUWE NOR een subsidieaanvraag 
ingediend ter hoogte van 25.000,- euro voor de organisatie van het festival Daddy 
Cool. U heeft hier een projectplan en begroting bijgevoegd.   

Wettelijk kader
Op uw aanvraag zijn de Algemene subsidieverordening Heerlen en de Algemene 
wet bestuursrecht, in het bijzonder hoofdstuk 4 titel 4.2 over subsidies, van 
toepassing. Uw aanvraag is getoetst aan deze regelgeving. Daarnaast is de 
aanvraag getoetst aan het evenementenbeleid van de gemeente Heerlen.

Besluit
Wij hebben besloten om aan u een subsidie te verlenen van € 25.000,- voor de 
organisatie van Daddy Cool in 2019. De subsidie wordt verleend in de vorm van 
een voorschot van 90%. Dit bedrag wordt overgemaakt op uw rekeningnummer 
NL39 RABO 0132 0985 12.

Overwegingen
Uw evenement Daddy Cool voldoet aan de basiscriteria van een onderscheidend 
evenement. Het evenement trekt onder andere voldoende bezoekers, heeft 
voldoende inkomsten buiten de gemeentelijke subsidie en uw organisatie heeft 
geen winstoogmerk. 
Verder sluit uw festival aan bij de doelstellingen van de culturele agenda. In de 
culturele agenda wordt onder andere ingezet op samenwerking in de regio en 
talentontwikkeling op het gebied van popmuziek. Uw evenement sluit bij beide 
speerpunten aan. Zo zoekt Daddy Cool intensief de samenwerking met het 
Sittardse festival Mama’s Pride. Vrijwilligers en betaalde krachten van beide 
festivals bundelen de krachten, artiesten worden gezamenlijk geboekt en marketing 
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over en weer gedaan om zo ook de bezoekersstromen van beide festivals te 
optimaliseren. Verder worden talenten uit de regio speelplekken geboden. 
Tevens is een gratis en meerdaags belevings-muziekfestival, passend bij het imago 
van de stad en op een unieke locatie, aanvullend aan de reeds bestaande festivals 
in Heerlen. 

Subsidievoorwaarden
- Het project dient te worden uitgevoerd conform het door poppodium 

Nieuwe Nor ingediende projectplan. 
- Subsidieverlening geschiedt onder de voorwaarde dat in/op alle publicaties 

vermeld wordt dat het evenement plaatsvindt met financiële steun van de 
gemeente Heerlen. U ben verplicht het actuele gemeentelogo te gebruiken. 
Dit kunt u opvragen via de afdeling communicatie. 

- De vast te stellen subsidie zal nooit hoger zijn dan het oorspronkelijk 
verleende bedrag en nooit hoger dan het daadwerkelijk tekort (exclusief het 
verleende subsidiebedrag).

Subsidievaststelling
Binnen drie maanden na afloop van de activiteit moet u een verzoek tot definitieve 
subsidievaststelling indienen. Dit verzoek dient, vergezeld van een inhoudelijk 
evaluatieverslag, alsmede een overzicht van alle inkomsten en uitgaven die met de 
realisering van het project gepaard zijn gegaan, te worden gestuurd aan het college 
van burgemeester en wethouders. 

Bezwaar
Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift bij ons 
indienen. Dit kunt u op twee manieren doen: digitaal of schriftelijk.

Een bezwaarschrift moet u indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. 
Let op: doe dit op tijd, anders wordt uw bezwaar niet inhoudelijk afgehandeld. Dit 
geldt ook als u nog in overleg bent met de behandelend ambtenaar. Stuur 
desnoods een voorlopig bezwaarschrift. Hierin kunt u aangeven dat u uw bezwaar 
op een later moment nog verder zal toelichten.

Digitaal indienen
U kunt niet via e-mail een bezwaarschrift bij ons indienen. U kunt met het formulier 
voor bezwaarschriften tegen een besluit van de gemeente Heerlen uw bezwaar 
digitaal indienen. Door het digitale formulier te gebruiken, doorloopt u op 
eenvoudige wijze de verschillende stappen bij het indienen van een bezwaarschrift. 
In het formulier vragen wij u of u er mee kunt instemmen dat de verdere 
correspondentie met u via e-mail plaatsvindt. De gemeente Heerlen kan u dan 
eenvoudig en efficiënt op de hoogte houden van het verloop van de verdere 
procedure. U ontvangt dan geen papieren post meer.

Schriftelijk indienen
Wilt u of kunt u geen gebruik maken van het digitale formulier? Dan kunt u uw 
bezwaarschrift ook per post of fax sturen naar : Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Heerlen, 
Postbus 1, 6400 AA, Heerlen, fax : (045) 560 3953.
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Zet in uw bezwaarschrift ten minste :
- tegen welk besluit u bezwaar maakt;
- de datum en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur bij 
voorkeur een kopie mee);
- uw naam, adres en woonplaats;
- waarom u bezwaar maakt;
- uw handtekening
- als u voor iemand anders bezwaar maakt, bijvoorbeeld namens een bedrijf, stuur 
dan een machtiging mee.

Burgemeester en wethouders,
namens dezen,
Johan Essers
Hoofd afdeling Welzijn a.i. 

Deze brief is digitaal aangemaakt. Daarom staat er geen handtekening onder.


