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Vaststelling boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2017
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Geacht bestuur,

Met uw brief van 28 december 2017 heefr, u een aanvraag tot subsidievaststelling bij ons

ingediend voor de boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2017. Bl deze aanvraag heeft u een
jaarverslag, een jaarrekening en een controleverklaring bijgesloten. Op ons vezoek van 19

januari 2018 heeft u uw aanvraag tot subsidievaststelling aangevuld met uw brief van 14 februari

2018. Met deze brief heeft u bevestigd dat het bedrag van € 390.2ô5,00 - zijnde het onbenutte

deel van de boekjaarsubsidie 2016 - conform afspraken uit het bestuurlijk overleg van 14 juni

2017 is besteed aan de reorganisatie en aan het programma Kwaliteit van de Samenleving.

Tevens heeft u met uw brief van 14 februari 2018 een aangepaste staat van baten en lasten

haltiaar 201 7 aangeleverd.

Met onze beschikkingen van I december 2016 met kenmerk PZH-2016-571234949 en 29 juni

2017 mel kenmerk PZH-2017-6O5680450 hebben wij aan u een boekjaarsubsidie tot en met 30

juni 2O17 van maximaal € 2.350.000,00 verleend om een aantal activiteiten uit te voeren. Deze

activiteiten heeft u beschreven in uw werkplan/activiteitenplan.

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 subsidiebedrag. Wij vorderen eventuele

onverschuldigd betaalde subsidiebedragen terug.

lnhoudelijke en financiële verantwoording
Uit de door u ingediende verantwoording blijkt dat de voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd en

dat de werkelijke lasten € 3.192.304,00 bedragen. Ten aanzien van de gesubsidieerde activiteiten

en de werkelijke baten en lasten is er een positief saldo € 22.958,00. Het positief saldo van

€ 22.958,00 hebben wij toegevoegd aan de risicoreserve.

Het onbenutte deel van de boekjaarsubsidie 2016 van € 390.265,00 heeft u besteed aan de

reorganisatie en aan het programma Kwaliteit van de Samenleving.
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Ri si co re se rue ( Be ste m m i n q sfo n ds)

De risicoreserve heeft betrekking op in het verleden opgebouwde positieve resultaten uit de
provinciale subsidies. Van deze reserve is 100% aan ons toe te rekenen. De stand hiervan is als
volgt:

Bestemmi nq sre se rue H u u reqal isatie

Deze reserve is bedoeld om de hogere huurlasten in verband met de nieuwbouw op te vangen

Van deze reserve is 100% aan ons toe te rekenen. De stand hiervan is als volgt:

Stand per 1 januari2017

Resultaat tot en met 30 juni 20'17

Stand per 30 juni 2017

Stand per I januari2017

Dotatie/Onttrekking

Stand per 30juni 2017

€ 472.838,00

€ 22.958,00

€ 495.796,00

€ 196.250,00

€ 0.00

€ 196.250,00

Toets aan maximale sfand reserves

Wij hebben beoordeeld of de stand van de reserves de maximale toegestane stand niet

overschrijdt. Deze maximale toegestane stand is opgenomen in artikel 36 van de Algemene
subsidieverordening Zuid-Holland 2013. Het totaal aan reserves dat aan ons is toe te rekenen

bedraagt € 692.046,00. Dit totaal aan reserves is lager dan de maximale toegestane stand van de
reserves. Van de reserves is 100% aan ons toe te rekenen.

Op 14 juni 2017 heeft een afrondend bestuurlijk overleg plaatsgevonden waarin wij hebben

aangegeven dat wij bij beëindiging van de subsidierelatie de middelen in het bestemmingsfonds

en de huuregalisatie niet zullen terugvorderen. Tevens hebben wij aangegeven dat deze

afspraken worden verwerkt bij de vaststelling van de boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2017.
Daarom zullen wij het totaal aan reserves dat aan ons is toe te rekenen ter grootte van

€ 692.046,00 niet terugvorderen.

Voorzienino leeostand pand

U heeft een huurverplichting lopend tot I juli 2018. ln uw verantwoording geefr u aan dat het de
verhuurder van het pand niet is gelukt om alle ruimtes van de tweede en derde verdieping te
verhuren. Daarnaast houdt de verhuurder u aan het contract dat tot juli 201 8 loopt; wat inhoudt

dat u hoofdhuurder blijft met alle kosten die daarmee gemoeid zijn. Voor de periode na I juli 2018
zijn afspraken gemaakt over de verhuur van één verdieping tegen een marktconforme prijs. Voor
het verschil tussen dat bedrag en de daadwerkelijke kosten tot 1 juli 2018 heeft u een vooziening
opgenomen ter grootte van € 207.000,00 in het eerste halliaar van 2017 ten laste van de

boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2O17. De vooziening heeft een kortlopend karakter. U vraagt
hiervoor onze toestemming. Wij stemmen niet in met de opgenomen vooziening leegstand pand

ter grootte van € 207.000,00 ten laste van de boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2O'17. De

boekjaarsubsidie is bedoeld voor kosten die gemaakt zijn tot en met 30 juni 2O17. De kosten die u

reserveert met de vooziening leegstand pand worden na 1 juli 2017 gemaakt. Wij zullen daarom
de boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2O17 voor het bedrag van € 207.000,00 lager vaststellen.
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Subsidievaststelling
Op basis van vorenstaande overwegingen en het gestelde in wet- en regelgeving stellen wij de

boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2017 vast op € 2.143.000,00. Dit is een vaststelling op een

ander bedrag dan maximaal mogelijk was door de toepassing van 4:46, lid 1, juncto artikel 4:31

Awb.

Verrekening
U heeft een voorschot ontvangen van € 2.350.000,00. Het betaalde voorschot is hoger dan het

vastgestelde subsidiebedrag. Wij hebben besloten het te veel betaalde bedrag ad € 207.000,00

terug te vorderen. Wij vezoeken u het betreffende bedrag van € 207.000,00 binnen 6 weken na

factuurdatum over te maken met bijgaande factuur.

Wat verder van belang is
Wilt u in uw correspondentie het D0S-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

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 verzending 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.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

wnd. secretaris, voozitter

ir. J.C. van GinkelMCM drs. J. Smit
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