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Subsidievaststelling boekjaarsubsidie tot en met 30 juni

2017

Geacht bestuur,

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

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

activiteitenverslag en een concept flnancieel verslag bijgesloten. Op 2 februari 2018 heeft u de

aanvraag tot subsidievaststelling aangevuld met een defìnitief financieel verslag en een

controleverklaring.

Met de beschikking van 8 december 2016 met kenmerk PZH-2016-571222837 hebben wij aan u
een laatste boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2O17 van maximaal € 1.193.596,00 verleend om

een aantal activiteiten uit te voeren conform werkplan 2016-2017. Deze activiteiten hebben wij

beschreven in bovengenoemde brief tot subsidieverlening.

U heeft op 31 januari 2017 aan ons een verzoek gedaan om deze beschikking te wijzigen. U
heeft op 9 maart 2017 een aanvullende toelichting aangeleverd. Wij hebben uw verzoek
beoordeeld en getoetst aan onze regelgeving en hebben ingestemd met de door u voorgestelde

wijzigingen van de begroting en uren voor de uitvoering van het werkplan voor de periode 1

januari t/m 30 juni 2O17 (brief met kenmerk DOS-20'16-0008449 en PZH-2O17-583542284).

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

activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd en welke baten en lasten aan deze activiteiten

verbonden zijn. Dit bepaalt ook de hoogte van het subsidiebedraS.Wü vorderen eventuele

onverschuldigd betaalde subsidiebedragen terug.

lnhoudelijke verantwoording
Uit de door u ingediende verantwoording bl¡jkt dat de voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd,

waarbij vertraging is opgelopen bij de (her)inrichting van het bedrijfsbureau i.s.m. Zorgbelang

Gelderland, Zorgbelang Groningen en Zorgbelang Nederland.
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Financiële verantwoording
Uit uw financiële verantwoording blijkt dat de werkelijke subsidiabele lasten € 1.154.190,00

bedragen. Ten aanzien van de gesubsidieerde activiteiten en de werkelijke lasten zijn -

waaronder onze maximale subsidie - is er een positief resultaat van € 30.570,00. Dit is geheel

aan onze subsidie toe te rekenen.

U wilt ter grootte van € 30.570,00 ten laste van de boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2O17 een

bestemmingsreserve vormen voor de herinrichting van het bedrijfsbureau. Daarom heeft u een

bedrag van € 30.570,00 gedoteerd aan deze bestemmingsreserve. Wij stemmen in met de

vorming van deze bestemmingsreserve en accepteren daarmee de extra last van de

boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2O17 . Van deze reserve is 1 00% aan ons toe te rekenen op

basis van de gedane dotatie. Uw totale lasten komen hiermee op € 1.193.596,00.

Subsidíevaststelling
Op basis van vorenstaande oven¡vegingen en het gestelde in wet- en regelgeving stellen wij de

boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2017 vasl op € 1.193.596,00.

Verrekening
U hebt een voorschot ontvangen van € 1.193.596,00. De vastgestelde subsidie is gelijk aan het

voorschot zodat geen nabetaling zal plaatsvinden.

Wat verder van belang 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.

Bezwaarprocedure

U kunt binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking van dit besluit bezwaar maken,

volgens artikel 7:1 van de Awb. Dit kan door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij

Gedeputeerde Staten t.a.v. het Awb-secretariaat onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de

linkerbovenhoek van de envelop en het bezwaarschrift. Wij venuijzen u voor het postadres van

het Provinciehuis naar pagina 1 van deze brief.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,
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drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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