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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-608856254 (DOS-2017-

0003933)

Contact

C.G. La Brijn

070 - 441 6320

cg.la.brijn@pzh.nl

Onderwerp:

Opnemen begrotingssubsidies 2018 en vaststellen van de subsidieplafonds 2018 voor de 

boekjaar- en projectsubsidies.

Publiekssamenvatting:

Gedeputeerde Staten stellen voor aan Provinciale Staten om 16 begrotingssubsidies en 3

subsidieplafonds van 3 subsidieregelingen vast te stellen en deze op te nemen in de begroting voor

2018. Twee van deze subsidieplafonds worden vervolgens door Gedeputeerde Staten onderverdeeld 

in 7 deelsubsidieplafonds. De besluiten zullen na de vergadering van Provinciale Staten worden

gepubliceerd worden in het Provinciaal blad.

Advies:

1. Vast te stellen het Statenvoorstel aan Provinciale Staten over het vaststellen 

begrotingssubsidies 2018 en subsidieplafonds 2018 voor boekjaar- en projectsubsidies; 

2. Vast te stellen de 7 deelsubsidieplafonds onder voorbehoud dat het subsidieplafond wordt 

vastgesteld door Provinciale Staten;

3. Het besluit onder 1 en 2 te publiceren in het Provinciaal blad nadat Provinciale Staten de 

begrotingssubsidies 2018 en de subsidieplafonds 2018 voor boekjaar- en projectsubsidies 

hebben vastgesteld;

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel “Opnemen begrotingssubsidies 2018 

en vaststellen van de subsidieplafonds 2018 boekjaar- en projectsubsidies ”.

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies

Bijlagen:
Bijlage 1

 tabel 1; Begrotingssubsidies 2018.

 tabel 2; Subsidieplafonds 2018 voor boekjaar- en projectsubsidies.

 tabel 3; Overzicht en toelichting van door Gedeputeerde Staten vastgestelde 

deelsubsidieplafonds 2018 met betrekking tot project- en boekjaarsubsidies.

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: C.G. La Brijn Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Brouwers, EHAM digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Bom-Lemstra, AW

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 4 september 2017 8 november 2017
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Statenvoorstel - Vaststellen begrotingssubsidies 2018 en subsidieplafonds 2018 voor boekjaar- en 

projectsubsidies.

1 Toelichting voor het College

Het vaststellen van de subsidieplafonds 2018 heeft zijn grondslag in art. 5, lid 1 van de Algemene 

subsidieverordening Zuid-Holland 2013 (Asv). 

Als er een subsidieplafond of een begrotingssubsidie is vastgesteld door Provinciale Staten dan

kunnen Gedeputeerde Staten subsidies verstrekken.

Het kan voorkomen dat het nodig is een subsidieplafond onder te verdelen in deelsubsidieplafonds. 

Deze deelsubsidieplafonds worden door Gedeputeerde Staten vastgesteld en Provinciale Staten 

worden daarover geïnformeerd.

Zie verder het Statenvoorstel.

2 Proces

Zie het Statenvoorstel.

3 Communicatiestrategie

Communicatie zal plaatsvinden via de publicatie in het subsidieloket en de besluitvorming van 

Gedeputeerde Staten en van Provinciale Staten zal worden gepubliceerd in het Provinciaal blad.
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