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Zu¡d-Hollandpl€in I

2596 AW Den Hâag

Tram 9 en de buslijnen

90,385 en 386 stoppen

dichtbi het

provinciehuis. Vanaf

station Den Hãâg CS ¡s

het tien minuten lopen.

De parkeeruimte voor

auto's is beperK.

Geacht bestuur,

Met uw brief van 27 november 2017 heeft u een aanvraag tot subsidievaststelling bij ons

ingediend voor de boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2017. Bii deze aanvraag heeft u een

financiële verantwoording, een activiteitenverslag en een controleverklaring bijgesloten.

Met de beschikking van I december 2016 met kenmerk PZH-2016-571229009 hebben wij aan u

een boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 20'17 van maximaal € 837.520,00 verleend om een aantal

activiteiten uit te voeren. Deze activiteiten hebben wij beschreven in bovengenoemde brief tot
subsidieverlening.

Voor de vaststelling van de subsidie over het afgelopen boekjaar is het van belang of de

activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd, wat de werkelijke uren zijn en welke baten en lasten

aan deze activiteiten verbonden zijn. Dit bepaalt ook de hoogte van het subsidiebedraS. Wij

vorderen eventuele onverschuldigd betaalde subsidiebedragen terug.

lnhoudelijke verantwoording
Uit de door u ingediende verantwoording blijkt dat de voorgenomen ac{iviteiten zijn uitgevoerd.

Fi nanciäle verantwoord i n g

Uit uw financiële verantwoording blijkt dat de werkelijke subsidiabele lasten € 908.126,00

bedragen. Ten aanzien van de gesubsidieerde activiteiten en de werkelijke baten en lasten -
waaronder onze maximale subsidie - is er een positief resultaat van € 21.730,00. U heeft naast

onze subsidie nog andere inkomstenbronnen. Van het positieve resultaat is € 19.682,00 (90,6%)

aan ons toe te rekenen.
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Conform de afspraken uit het bestuurlijk overleg van 19 juni 2O17 heeft u middels uw brief van 27
novcmber 2O17 venocht om het positieve resultaat dat betrekking heeft op de boekjaarsubsidie
tot cn met 30 juni 2017 le mogen aanwenden voor verdere omvorming van het Tympaan lnstituut.
Wij hcbben reeds in het afrondend bestuurlijk overleg van 19 juni 2017 hiermee ingestemd.
Tcvens hebben wij in dit afrondend bestuurlijk overleg aangegeven geen bezwaar te hebben als
dc bcstsmmingsreserve 2016 ad € 2.609,00 wordt ingezet voor kosten die betrekking hebben op
de rcorganisalie in 2O17. De afspraken die gemaakt zijn in het afrondend bestuurlijk overleg van
19 juni 2017 hebben wij per brief van 27 september 2O'17 met kenmerk PZH-2017-6O6187309

aan u bcvestigd.

Dc bcstcmmingsreserve heefr u opgenomen in de reorganisatiekosten in de eerste helft van
2017. Hel verloop van deze bestemmingsreserve wordt hiermee als volgt:

tso$emminogreserve

Saldo 31 dccember 2016

Flesultaat tot en mct 30 juni 2017

Saldo 30 juni2017

€ 2.609,00

€ -/- 2.609.00
€ 0,00

Subridiove¡trtolling
Op basis van vorenstaande ovenvegingen cn het gestelde in wet- en regelgeving stellen wij de
boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2017 vast op maximaal, te weten € 837.520,00.

Vcrrekoning

U hecft voorschotten ontvangen van in totaal € 837.520,00. Dc vastgestelde subsidie is gelijk aan
hst voorschot zodat geen nabctalinE zal plaatsvinden.

W¡t vordor van boleng is
Wilt u in uw correspondentie het DOS-nummer vermelden dat rechts bovenaan in deze brief
staat? U kunt deze sturen naar: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. bureau Subsidies,
Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Bozwaarproccdurc
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden volgens artikel 7:1 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dat gaat zo:
U stuurt dit bezwaarschrift binnen zes weken na de dag van vezending of uitreiking van het
besluit aan ons toe, onder vermelding van 'Awb-bezwaa/ in de linkerbovenhoek van envelop en
bezwaarschrift. Het adres is: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat,
Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

2t3
PZH-2017 -630284686 dd. 30-01 -201 I



-Ð Ons kEnmcrk

DOS-2016-0008592
e'ifr"fiHonaNo

Tot slot
Wij danken u voor uw bijdrage aan onze doelen En de samenwerking.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voozitter,

-{
drs. J.H. de Eaas drs. J. Smit
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