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Onderwerp
Subsidievaststelling Stichting Zorgbelang Zuid-Holland - Boekjaar tot en met 30 juni 2017

Publiekssamenvatting
Provinciale Staten hebben in 2015 besloten de boekjaarrelatie per 30 juni 2017 aan Stichting
Zorgbelang Zuid-Holland te beëindigen. De boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2017 is daarmee
de laatste boekjaarsubsidie voor Stichting Zorgbelang Zuid-Holland. ln het kader van de
subsidievoonr¡aarden heeft Stichting Zorgbelang Zuid-Holland het jaarverslag en de jaarrekening
voor de periode 1 januari tot en met 30 juni 2O17 ingezonden. Stichting Zorgbelang Zuid-Holland
heeft de activiteiten conform het aangepaste werkplan 2016-2017 uitgevoerd. De
boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2017 is vastgesteld op het maximale bedrag van

€ 1.193.596,00.
Advies
1. ln te stemmen met de vorming van een bestemmingsreserve ter grootte van € 30.570,00 voor
de herinrichting van het bedrijfsbureau ten laste van de boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2017

van Stichting Zorgbelang Zuid-Holland te Gouda.
2. Vast te stellen de boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2017 van Stichting ZorgbelangZuidHolland te Gouda op maximaal zijnde € 1 .1 93.596,00 op grond van de uitgevoerde activiteiten,
gerealiseerde uren, behaalde baten en lasten en inclusief toegestane bestemmingsreserve voor
de herinrichting van het bedrijfsbureau.

3. Bepaald dat er voor de bestemmingsreserve voor advies- en uitvoeringskosten geen
verantwoording nodig is van Stichting Zorgbelang Zuid-Holland te Gouda zodat een eventueel
resterend saldo na afloop van de bestemmingsreserve behouden mag worden.
4. Vast te stellen de brief aan Stichting Zorgbelang Zuid-Holland te Gouda, betrekking hebbende
op de vaststelling van de boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2O17.
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel voor besluitvorming voor de vaststelling

van de boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2017 aan Stichting Zorgbelang Zuid-Holland te Gouda.
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Toelichting voor het College
Met de beschikking van

I

december 2016 met kenmerk PZH-2O16-571222837 is aan Stichting
Zorgbelang Zuid-Holland (verder te noemen Zorgbelang) een laatste boekjaarsubsidie tot en met
30 juni 2017 van maximaal € 1 .I 93.596,00 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 € 1 .1 93.596,00.

Zorgbelang heeft op 31 januari 2017 een vezoek gedaan om deze beschikking te wijzigen.
Zorgbelang heeft op 9 maart 2017 een aanvullende toelichting aangeleverd. Het vezoek is
beoordeeld en getoetst aan de regelgeving en er is ingestemd met de voorgestelde wijzigingen

van de begroting en uren voor de uitvoering van het werkplan voor de periode 1 januari Um 30
juni 2017 (brief met kenmerk DOS-2016-0008449 en PZH-2O17-583542284).
Met de brief van 27 december 2017 is door Zorgbelang een aanvraag tot subsidievaststelling
ingediend voor de boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2017. Bij deze aanvraag heeft Zorgbelang
activiteitenverslag en een concept financieel verslag bijgesloten. Op 2 februari 2018 heeft
Zorgbelang de aanvraag tot subsidievaststelling aangevuld met een definitief financieel verslag en
een controleverklaring.

Vanaf 1 juli 2O17 ontvangt Zorgbelang geen boekjaarsubsidie meer. Vanaf
Zorgbelang een marktconforme organisatie.
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juli 2017 is

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 verwacht omdat de subsidievaststelling conform verzoek is.
Doordat het positieve resultaat van € 30.570,00 dat betrekking heeft op de boekjaarsubsidie tot
en met 30 juni 2017 niet wordt teruggevorderd maar wordt ingezet voor de vorming van een
bestemmingsreserve voor de herinrichting van het bedrijfsbureau waarover geen verantwoording
meer afgelegd hoeft te worden, 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. Als Zorgbelang de reserve
gebruikt voor het aangeven doel, zal er ook geen onverschuldigd bedrag zijn. Als Zorgbelang de
reserve niet geheel gebruikt, dan zou er een onverschuldigd bedrag kunnen zijn.
Deze vaststelling en die van JSO (in de komende weken) zijn de laatste eindjes waarna de rol
van de provincie als boekjaarverstrekker ophoudt. Er wordt niet afgeweken van de bestendige

GS-lijn bij eerdere beëindiging van de subsidierelatie bij boekjaarorganisaties.
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Proces

Aangezien geen financiële consequenties zijn en geen bezwaar wordt verwacht, is geen juridischen financieel advies ingewonnen.
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Communicatiestrategie
De definitieve vaststellingsbrief 2017 zal aan Zorgbelang worden toegestuurd.
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