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Onderwerp : Klooster Ter Apel - verzoek om herziening subsidie  
 

Geachte dames en heren,  
 
Hierbij delen wij u het volgende mee. Wij hebben op basis van de 
subsidieaanvraag zijnde de begroting voor het jaar 2008 besloten de 
budgetsubsidie voor dat jaar van maximaal € 94.100,-- te verlenen aan stichting 
Klooster Ter Apel.   
In deze subsidie is begrepen een accres van 2,6 %. Dit percentage is opgebouwd 
uit een voorlopig accres voor 2008 (2,5 %) en bijstelling van de accressen voor de 
voorgaande jaren ( 0,1 %). Deze cijfers hebben wij berekend aan de hand van 
'Macro Economische Verkenning 2007. Jaarlijks geeft het Centraal Planbureau 
d.m.v. deze publicatie inzicht in o.a. de (verwachte) loon- en prijsontwikkelingen in 
de collectieve sector. 
 
Om onze subsidierelatie te kunnen monitoren hanteren wij een classificatie, waarbij 
wij structureel gesubsidieerde instellingen indelen afhankelijk van hun financiële 
positie en risico's. Dit doen wij ten behoeve van de continuïteit van de te leveren 
prestaties en een gezonde subsidierelatie. De mate van waakzaamheid wordt 
weergegeven door middel van sterretjes (* tot en met *****). Hoeveel te meer 
sterretjes, des te groter het risico en derhalve de waakzaamheid. Stichting Klooster 
Ter Apel heeft op basis van de jaarrekening 2006 voor ons waakzaamheid * (één 
ster) gekregen. 
 
Uit de door de stichting overlegde begroting 2008 blijkt dat de stichting over 2008 
een tekort verwacht. Ook het jaar 2007 zal naar verwachting met een tekort 
worden afgesloten. Wij hebben dan ook moeten vaststellen dat de financiële 
positie van de stichting zich in negatieve richting ontwikkelt. Om deze reden 
verbinden wij de volgende verplichtingen aan deze subsidieverlening 2008 aan 
stichting Klooster Ter Apel:  
- De stichting blijft de taken waarvoor wij subsidie verlenen uitvoeren zoals 
vastgelegd in bijlage A en B van de budgetafspraken; 
- De stichting stelt een plan van aanpak op waarin beschreven wordt op welke 
wijze de financiële situatie verbeterd kan worden. Hieraan gekoppeld wordt de 
stichting gevraagd een kwartaalrapportage, een meerjarenraming en een 
risicoparagraaf aan te leveren; Wij zijn bereid de stichting hierbij ambtelijk te 
ondersteunen door onze ervaringen en opgedane expertise te delen;  



- Vanwege de door stichting geschetste financiële situatie in de ingediende 
begroting wordt door ons overgegaan tot maandelijkse bevoorschotting. 
Hoewel de stichting met één ster geclassificeerd is passen wij gezien het financieel 
perspectief van deze instelling het regime toe dat past bij vier sterren.  
 
De bijdrage wordt verstrekt in de vorm van een budgetsubsidie. Op de 
budgetsubsidie zijn o.a. de Algemene wet bestuursrecht, de Kaderverordening 
subsidies provincie Groningen 1998 en de in de zogenoemde Bijlage A en B van 
budgetfinanciering opgenomen voorwaarden van toepassing.   
 
Voor de definitieve vaststelling van de budgetsubsidie 2008 zien wij voor 1 juli 
2009 de jaarrekening 2008, vergezeld gaande van een accountantsverklaring en 
een opgave van de geleverde prestaties in het inhoudelijke jaarverslag 2008 van 
de stichting tegemoet.  
 
Daarnaast heeft de stichting ons verzocht de subsidie 2008 te herzien en te 
verhogen met een bedrag van € 96.000,- zijnde de tekorten 2006,2007 en het 
verwachte verlies 2008. Wij zien geen reden om de subsidie aan het Klooster Ter 
Apel te verhogen. Ten opzichte van de beleidsperiode 2001-2004 heeft deze 
stichting voor de periode 2005-2008 een aanzienlijke subsidieverhoging gekregen. 
Daarnaast is een fors subsidiebedrag beschikbaar gesteld voor investeringen die 
de exploitatie van het museum te goede moeten komen. Wij hebben dan ook 
besloten het subsidieverzoek om verhoging van de subsidie 2008 met een bedrag 
van € 96.000,- af te wijzen. Daarbij merken wij op dat in de jaren 2006 en 2007 een 
budgetsubsidie aan de stichting is verleend en in 2008 thans tevens een 
budgetsubsidie wordt verleend. In het systeem van budgetsubsidie past niet de 
verlening van een extra subsidie achteraf indien zich in de exploitatie een tekort 
voordoet. Er is niet gebleken van feiten of omstandigheden die in het geval van 
Klooster Ter Apel een afwijking van deze gebruikelijke werkwijze kunnen 
rechtvaardigen.  
 
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

Hoogachtend, 
 

Gedeputeerde Staten van Groningen:  
 

, voorzitter. 
 

, secretaris. 
 


