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Onderwerp
Subsidievaststelling Tympaan - Boekjaar tot en met 30 juni 2017

Publiekssamenvatting
Provinciale Staten hebben besloten de boekjaarsubsidie per 30 juni 2017 aan het Tympaan

lnstituut te beëindigen. ln het kader van de subsidievoorwaarden heeft Tympaan lnstituut het
jaarverslag en de jaarrekening voor de periode 1 januari tot en met 30 juni 2017 ingezonden.

Tympaan lnstituut heeft de activiteiten conform het werkplan 2017 uitgevoerd. De

boekjaarsubsidie is vastgesteld op het bedrag van maximaal € 837.520,00.

Advies
1. Vast te stellen de boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2017 van Stichting Tympaan lnstituut te
Leiden op maximaal zijnde € 837.520,00 op grond van de uitgevoerde activiteiten, gerealiseerde

uren, behaalde baten en lasten en toegestane reserveringen ten behoeve van verdere

omvorming.

2. Geen vordering in te stellen van € 19.682,00 en € 2.609,00 bij Stichting Tympaan lnstituut te
Leiden waarbij onverschuldigd betaalde bedragen voor de boekjaarsubsidie tot en met 30 juni

2017 verrekend worden.

3. Vast te stellen de brief aan Stichting Tympaan lnstituut te Leiden, betrekking hebbende op de
vaststelling van de boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2017.

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel voor besluitvorming voor de vaststelling

van de boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2017 aan Stichting Tympaan lnstituut te Leiden.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
Subsidievaststelling Tympaan - Boekjaar tot en met 30 juni 2017
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Toelichting voor het College

Met de beschikking van I december 2016 met kenmerk PZH-2016-571229009 is aan Stichting

Tympaan lnstituut (verder te noemen Tympaan) een boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2017 van
maximaal € 837.520,00 verleend om een aantal activiteiten uit te voeren. Deze activiteiten zijn

beschreven in bovengenoemde brief tot subsidieverlening. Tevens is met dezelfde beschikking

een voorschot verleend van in totaal € 837.520,00.
Met de brief van 27 november 2017 is door Tympaan een aanvraag tot subsidievaststelling

ingediend voor de boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2017. Blj deze aanvraag heeft Tympaan

een financiële verantwoording, een activiteitenverslag en een controleverklaring bijgesloten.

Vanaf 1 juli 2O'17 ontvangt Tympaan geen boekjaarsubsidie meer. Vanaf I juli 2017 is Tympaan

een marktconforme organisatie. De middelen worden gebruikt om een nieuwe organisatie op
poten te zetten die zich alleen nog maar bezig houdt met het verstrekken en interpreteren van

informatie. Dit heeft geleid tot ontslagen, nieuwe (tijdelijke) aanstellingen aansluitend op hun
nieuwe corebusiness en een andere kantoorlocatie in Leiden.

Financieel en fiscaal kader
Er zijn geen financiële consequenties daar het verleende subsidiebedrag voor 100% is

bevoorschot. De subsidie is vorig jaar betaald uit Programma 4 - Bestuur en Samenleving.

Juridisch kader
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7'.1 van de Algemene wet
bestuursrecht bij de provincie Zuid-Holland een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaar
wordt niet venivacht omdat de subsidievaststelling conform vezoek is.

Doordat het positieve resultaat van € 19.682,00 dat betrekking heeft op de boekjaarsubsidie tot
en met 30 juni 2O17 en de bestemmingsreserve ad € 2.609,00 niet worden teruggevorderd om
verdere omvorming van het Tympaan lnstituut mogelijk te maken, wordt de subsidievaststelling

voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten zijn volgens de mandaatregeling

namelijk bevoegd tot het niet terugvorderen van onverschuldigd betaalde bedragen te besluiten

Deze vaststelling en die van Zorgbelang en JSO (in de komende weken) zijn de laatste eindjes
waarna de rol van de provincie als boekjaarverstrekker ophoudt. De brief van medio 2017 is een

brief waarin de bestuurlijke afspraken zijn opgenomen in de lijn van eerdere besluiten tot het

beëindiging van provinciaal subsidie bij o.a. Vezetsmuseum, telefonische hulpdiensten. De

afgesproken lijn is een bestendige lijn die bij eerdere beëindiging van provinciale boekjaarsubsidie

door de provincie is toegepast.

Er wordt niet afgeweken van de bestendige GU-lijn bij eerdere beernorging van de subsidierelatie

bij boekjaarorganisaties.
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2 Proces

Aangezien geen financiële consequenties zijn en geen bezwaar wordt verwacht, is geen juridisch-

en financieel advies ingewonnen.

3 Communicatiestrategie

De definitieve vaststellingsbrief 2O17 zal aan Tympaan lnstituut worden toegestuurd
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