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Inleiding  

Dit subsidieprogramma heeft betrekking op jaarschijf 2021. 

 

Doelstellingen 

Het subsidieprogramma Toerisme en Recreatie richt zich op het promoten en verbinden 

van Asten in de toeristische en recreatieve sector. Hiervoor zijn een aantal doelstellingen 

geformuleerd:  

 Het subsidieprogramma voorziet in een bijdrage in de exploitatie- en 

huisvestingskosten van professionele organisaties zoals de Stichting Gasten in 

Asten / VVV Asten en het Klok en Peel Museum; 

 Het subsidieprogramma voorziet in een bijdrage aan de economische ontwikkeling 

van het centrum van de gemeente Asten; 

 

Indexering 

Voor het begrotingsjaar 2021 wordt door de gemeente een indexcijfer gehanteerd van 

2%. Dit percentage geldt voor alle gesubsidieerde organisaties. De bijdrage in de 

huisvestingskosten van de Stichting Nationaal Klok en Peel Museum is hierop 

uitgezonderd.  

 

Structurele subsidie 

De structurele subsidie is een subsidie die jaarlijks, voor een periode van maximaal vier 

jaar, door de gemeenteraad aan een organisatie wordt toegekend ingevolge de 

gemeentebegroting. De structurele subsidie kan toegekend worden voor activiteiten van 

organisaties die een rechtspersoon zijn (zoals stichtingen, verenigingen en corporaties) 

en één of meerdere beroepskrachten in dienst hebben. Vanaf 2017 wordt aan de 

professionele organisaties op basis van een beschikking een subsidie verleend. De 

uitvoeringsovereenkomst is komen te vervallen.  

 

Algemene subsidieverordening  

Voor het verstrekken van een subsidie gelden verschillende regels. Deze regels zijn 

opgenomen in de ‘Algemene subsidieverordening gemeente Asten 2017’. Deze vervangt 

de ‘Algemene subsidieverordening gemeente Asten 2013’. 

 

Accountantsverklaring 2021 

Artikel 12 lid 3d van de ‘Algemene subsidieverordening gemeente Asten 2017’ stelt dat 

alle professionele organisaties die een structurele subsidie ontvangen van meer dan 

€ 100.000,00 een accountantsverklaring dienen te overleggen. De afgelopen 

subsidieperiode ontving de gemeente van enkele professionele organisaties vragen over 

de accountantsverklaring en daarmee gepaard gaande kosten. Gevraagd werd of de 

accountantsverklaring vervangen mocht worden door een samenstellingsverklaring. 

Gezien de omvang van de verstrekte subsidies en eventuele risico’s die dit met zich mee 

kan brengen, dienen professionele organisaties met een subsidie van meer dan 

€ 100.000,00 ook in 2021 een accountantsverklaring te overleggen. 

 

Subsidielijst 2021 

In de volgende subsidielijst zijn de structurele (jaarlijks terugkerende) subsidies vermeld 

die aan professionele organisaties worden toegekend.  

 

Voor het daadwerkelijk verstrekken van deze subsidiebedragen geldt het voorbehoud dat 

de gemeenteraad bij de vaststelling van de gemeentebegroting 2021 de daarvoor 

benodigde financiële middelen beschikbaar stelt.  

 

Na vaststelling van het subsidieprogramma door de gemeenteraad wordt aan de 

organisaties die in de subsidielijst zijn opgenomen, uiterlijk in december 2020 een 

subsidiebeschikking toegezonden. 



 

 

 

Professionele 

organisatie 

Structurele subsidie Subsidie 2021 

Stichting Gasten in Asten / 

VVV Asten 

Bijdrage in de exploitatiekosten 

alsmede bijdrage voor wervende en 

promotionele toeristisch-recreatieve 

activiteiten. 

 

€ 57.666,63 

Stichting Gasten in Asten / 

VVV Asten 

Bijdrage voor het creëren van 

samenwerking en eenduidigheid in de 

toeristische-recreatieve sector en het 

stimuleren van toeristische-recreatieve 

projecten en initiatieven. 

€ 5.556,52 

Stichting Nationaal Klok en 

Peel Museum 

Bijdrage in de exploitatiekosten 

alsmede aanvullende 

exploitatiebijdrage voor doorgroei tot 

bovenregionaal museum met landelijke 

uitstraling in relatie tot tegenover 

museum gelegen knooppunt en 

recreatie op lokaal en regionaal niveau. 

 

 

 

€ 248.479,39 

Stichting Nationaal Klok en 

Peel Museum 

Bijdrage in de huisvestingskosten. € 30.000,001= 

Stichting 

Centrummanagement 

Asten 

Bijdrage aan de economische 

ontwikkeling van het centrum van de 

gemeente Asten. 

 

€ 32.736,90 

 

1. Huisvestingskosten wordt niet jaarlijks geïndexeerd. Jaarlijkse huisvestingskosten 

zijn evenredig aan subsidiebedrag. 

 


