
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Stichting Prinsjesfestival

T.a.v. het bestuur

Hofweg 1 H

2511 AA  DEN HAAG

 

Onderwerp

Verlening incidentele subsidie Prinsjesfestival 2019

Geacht bestuur,

Gedeputeerde Staten
                  
              
                  
               
 
                                    
                
                  
                  

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602
2509 LP  Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

 
Datum

Zie verzenddatum linksonder
Ons kenmerk

DOS-2018-0006173
PZH-2018-661173975
Uw kenmerk

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt. 

Uw subsidieaanvraag van 27 augustus 2018 voor het Prinsjesfestival 2019 hebben wij op 27

augustus 2018 ontvangen. Het gaat om een aanvraag voor een incidentele subsidie ter grootte

van € 50.000,00 ten behoeve van activiteiten waarmee u bijdraagt aan het provinciale doel: als

middenbestuur een belangrijke en herkenbare schakel in de overheidsketen zijn. 

 

De provincie als middenbestuur heeft de positie en het netwerk om de vertaalslag te maken van

het Europese en nationale beleid naar de regio. Wij nemen het voortouw om samenwerking met

andere overheden tot stand te brengen. Een regisseur die signaleert, agendeert en

verantwoordelijk is voor het duurzaam en evenwichtig vormen van leefomgeving, infrastructuur,

economie en lokaal en regionaal bestuur in Zuid-Holland.

 

In deze brief leest u ons besluit op uw subsidieaanvraag. U vindt de toetsingsdocumenten op

www.zuid-holland.nl/subsidies.

 

Besluit

1 . Wij verlenen u een incidentele subsidie 2019 ter grootte van maximaal € 50.000,00 voor de

uitvoering van het Prinsjesfestival 2019, waarbij de BTW wel subsidiabel is.

2. Wij verlenen u een voorschot van 100% van dit maximaal verleende subsidiebedrag, te

weten € 50.000,00. Dit bedrag maken wij binnen 30 dagen over naar uw rekening NL51

ABNA 0491 0441 00.

 

Overwegingen

Wij verlenen deze subsidie onder toepassing van artikel 3, vijfde lid, onder a, van de Algemene

subsidieverordening Zuid-Holland 2013.

 

http://www.zuid-holland.nl
http://www.zuid-holland.nl/subsidies
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Activiteiten en prestaties

U organiseert het Prinsjesfestival 2019. Prinsjesfestival viert het feest van de democratie, want

het is een feest om in een democratie te leven.

Het festival biedt in de week voor Prinsjesdag een programma vol feestelijke en inhoudelijke

activiteiten en wil bijdragen aan de aandacht voor en de betekenis van Prinsjesdag. U voert de

activiteiten uit conform het projectplan behorend bij uw subsidieaanvraag.

 

Looptijd

De subsidiabele activiteiten vangen aan op 1 oktober 2018 en worden afgerond op 18 september

2019.

 

Verplichtingen

Ter raadpleging vindt u de algemene subsidieverplichtingen, die aan de subsidie zijn verbonden,

op www.zuid-holland.nl/subsidies onder ’Subsidie ontvangen: wat nu?’

 

A. Meldingsplicht 

Als de uitvoering van uw activiteit/ prestatie anders verloopt dan verwacht, dan moet u dit melden.

Deze meldingsplicht heeft u in elk geval in de volgende situaties:

· U kunt de aangegeven activiteiten/ prestaties niet of niet geheel uitvoeren of doet dit op een

andere wijze of met andere middelen; 

· U kunt de activiteit/ prestatie niet binnen de hiervoor gestelde looptijd uitvoeren;

· U kunt niet, niet tijdig of niet geheel voldoen aan de specifieke subsidieverplichtingen.

U dient deze meldingen schriftelijk te doen en kunt hierbij gebruik maken van het

meldingsformulier op www.zuid-holland.nl/subsidies onder ’Subsidie ontvangen: wat nu?’’Ik heb

een wijziging, wat nu?’.

 

Wanneer u wijzigingen niet tijdig meldt, gaan wij over tot handhaving. Hiervoor hebben wij beleid

vastgesteld. U vindt deze beleidsregel op www.zuid-holland.nl/subsidies onder ’Subsidie

ontvangen: wat nu?’. Dit kan betekenen dat wij de subsidie korten als gevolg van het niet tijdig

melden van de wijziging.

 

B. Verplichtingen subsidievaststelling

U moet uw aanvraag tot subsidievaststelling uiterlijk 18 maart 2020 indienen ter attentie van

bureau Subsidies, maar als het project eerder is afgerond eveneens binnen 6 maanden na

afronding van dit project. In het Controleprotocol vindt u de eisen waaraan uw aanvraag tot

vaststelling moet voldoen. U vindt het Controleprotocol op www.zuid-holland.nl/subsidies onder

’Subsidie ontvangen: wat nu?’.

 

Wij vragen u hierbij uw speciale aandacht voor de volgende punten:

Wij zullen de subsidie nooit hoger vaststellen dan het maximaal verleende subsidiebedrag. 

Wel kan een lager subsidiebedrag worden vastgesteld. Redenen daartoe zijn onder meer: 

· De activiteiten zijn niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd.

· Bij de vaststelling blijkt dat u niet heeft voldaan aan bovengenoemde meldingsplicht

(artikel 18, tweede lid van de Asv).

 

http://www.zuid-holland.nl/
http://www.zuid-holland.nl/subsidies
http://www.zuid-holland.nl/subsidies
http://www.zuid-holland.nl/subsidies
http://www.zuid-holland.nl/subsidies
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Overige bepalingen

A. Publiciteit

Wij willen graag dat mensen zien dat wij uw activiteiten subsidiëren. Wilt u daarom in uw

publicitaire uitingen vermelden dat deze activiteiten mogelijk zijn gemaakt met steun van de

provincie Zuid-Holland?

 

B. Openbaar Subsidieregister

De openbare informatie uit deze beschikking is opgenomen in ons openbaar subsidieregister:

www.zuid-holland.nl/subsidiesonder Openbaar Subsidieregister. In dit register vermelden wij de

hoogte van de subsidie en de naam van de subsidieontvanger. Adresgegevens en

bankrekeningnummers worden ter bescherming van de privacy echter niet opgenomen. 

 

C. Steekproefsgewijze controle

Wij zullen steekproefsgewijs controleren of een project conform de subsidieaanvraag is

uitgevoerd en u heeft voldaan aan de door ons in deze beschikking opgelegde subsidie-

verplichtingen. Als bij de controle blijkt dat dit niet het geval is dan kunnen wij de subsidie

intrekken of alsnog lager vaststellen. Het aan u uitbetaalde bedrag zullen wij dan geheel of

gedeeltelijk terugvorderen. 

 

U dient uw medewerking te verlenen aan deze controle. Wij informeren u tijdig indien deze

subsidie binnen de steekproef valt. Een steekproef kan plaatsvinden tot uiterlijk één jaar na

afronding van het project.

 

D. Registratie ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking

Voor de provinciale registratie ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij

subsidieverstrekking hebben wij beleid vastgesteld. U vindt deze beleidsregel op www.zuid-

holland.nl/subsidies onder ’Subsidie ontvangen: wat nu?’.

 

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 verwijzen u voor het postadres

Provinciehuis naar pagina 1 van deze brief.

 

Contact

Wij willen uw vragen, wijzigingen en meldingen graag snel afhandelen. Wilt u daarom altijd het

DOS-nummer vermelden, dat u rechts bovenaan deze brief vindt? Graag indienen ter attentie van

bureau Subsidies. 

 

http://www.zuid-holland.nl/subsidiesonder
http://www.zuid-holland.nl/subsidies
http://www.zuid-holland.nl/subsidies
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Heeft u naar aanleiding van dit besluit nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de

contactpersoon die u in het briefhoofd vindt. Indien gewenst kunt u via deze persoon ook digitale

informatie ontvangen, zoals het Controleprotocol. 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit


