19 december 2017 - PZH-2017-628137411
Mandaat subsidieverstrekking CROW
GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZUID-HOLLAND EN DE COMMISSARIS VAN DE KONING VAN
ZUID-HOLLAND
Overwegende dat tot 1 januari 2018 de minister van Infrastructuur en Milieu subsidie heeft verstrekt
aan de Stichting CROW voor de uitvoering van het KpVV meerjarenprogramma ten behoeve van het
verzamelen, ontwikkelen, ontsluiten en verspreiden van kennis over verkeers- en vervoersbeleid ten
behoeve van decentrale overheden;
Overwegende dat met ingang van 1 januari 2018 de financieringsstroom is verlegd en de
gezamenlijke provincies jaarlijks een bijdrage ontvangen voor de uitvoering van het KpVV
meerjarenprogramma;
Overwegende dat het de bedoeling is dat het Interprovinciaal Overleg in de rol van
medeopdrachtgever namens de provincies en tezamen met de vervoersregio's de
(financierings)relatie met stichting CROW voortzet en hiervoor een mandaat van de gezamenlijke
provinices vereist is;
Overwegende dat het Interprovinciaal Overleg in dit kader namens de gezamenlijke provincies een
overeenkomst met Stichting Crow aangaat;
Gelet op het bepaalde in artikel 158, eerste lid onder e van de Provinciewet en het bepaalde in
afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
BESLUITEN,
I Mandaat te verlenen aan de directeur van het Interprovinciaal Overleg voor:
1 . Het verstrekken van een subsidie aan CROW voor het uitvoeren van het KpVV
kennisprogramma 2018
2. Bij het verstrekken van de subsidie worden de volgende verplichtingen opgelegd:
a. De aanvraag om vaststelling gaat vergezeld van een financieel verslag en een
activiteitenverslag. Artikel 4:80 Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige
toepassing.
b. Indien de subsidieontvanger ingevolge een wettelijk voorschrift verplicht is tot het
opstellen van een jaarrekening, kan hij in plaats van het financieel verslag de
jaarrekening overleggen indien op grond daarvan de werkelijke kosten en
opbrengsten van de gesubsidieerde activiteit kenbaar zijn.
c. Het financieel verslag onderscheidenlijk de jaarrekening is voorzien van een
accountantsverklaring.
3. Het besluiten op bezwaarschriften gericht tegen de beschikking tot subsidieverlening en de
beschikking tot subsidievaststelling.
4. Het ondertekenen van de overeenkomst betreffende het uitvoeren van het KpVVkennisprogramma met CROW, zoals besproken in IPO/AAC.
II Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag waarop het besluit is gepubliceerd in het
Provinciaal Blad.
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