GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-664507855 (DOS-20160008776)

Status

Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Eindtermijn

A-Openbaar

16 oktober 2018

29 oktober 2018

Onderwerp
Stichting JSO- beslissing op bezwaar inzake de vaststelling van de boekjaarsubsidie tot en met
30 juni 2017

Advies
1 . Vast te stellen de beslissing op het bezwaar van Stichting JSO te Gouda inzake het
besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 3 april 201 8 met betrekking tot de vaststelling van
de boekjaarsubsidie 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 op € 2.143.000,00 en
terugvordering van € 207.000,00, namelijk handhaving van het besluit, conform het
advies van de bezwarencommissie.
2.
3.

Vast te stellen de brief aan Stichting JSO te Gouda over de beslissing op bezwaar.
inzake de vaststelling van de boekjaarsubsidie 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017.
Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beslissing op bezwaar inzake de
vaststelling van de boekjaarsubsidie 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017.

Besluit GS
Conform advies vastgesteld

Bijlagen
- GS-brief aan Stichting JSO inzake de beslissing op bezwaar vaststelling boekjaarsubsidie tot en
met 30 juni 2017
- Brief van de bezwarencommissie met Advies inzake bezwaarschrift en verslag hoorzitting
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1 . Toelichting voor het College

Op 3 april 2018 hebben Gedeputeerde Staten de boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2017
van de Stichting JSO vastgesteld op € 2.143.000,00 en een bedrag van € 207.000 bestemd
voor een voorziening leegstand pand teruggevorderd. Tegen dit besluit heeft de Stichting JSO
een bezwaarschrift ingediend gedateerd 9 mei 2018 met het verzoek om het besluit te
herroepen en de € 207.000,00 alsnog subsidiabel te verklaren.
In overeenstemming met de voorgeschreven procedure is het bezwaarschrift voor
behandeling en advies in handen gesteld van de bezwarencommissie. De
bezwarencommissie heeft Stichting JSO in de gelegenheid gesteld de bezwaren tijdens de
hoorzitting van 23 augustus 2018 mondeling toe te lichten.
Naar aanleiding van de door verweerder en de bezwaarde overlegde stukken en hetgeen ter
hoorzitting naar voren werd gebracht, heeft de bezwarencommissie geadviseerd het bezwaar
ongegrond te verklaren. De € 207.000,00 bestemd voor de voorziening leegstand pand zijn
kosten die betrekking hebben op de periode 1 juli 2017 tot 1 juli 2018 en vallen derhalve
buiten het boekjaar lopend van 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017.
Het voorstel is om het advies van de bezwarencommissie op te volgen en conform dit advies
te besluiten.
Financieel kader
Totaalbedrag excl BTW: Er zijn geen uitgaven gemoeid met dit besluit
Programma: 4. Bestuur en Samenleving
Financiële risico’s: Geen
Juridische kader
Het oorspronkelijke besluit is door voltallig GS genomen. Derhalve moet dit besluit op
bezwaar door voltallig GS worden genomen. Tegen dit besluit is ingevolge artikel 8.1 Awb
binnen zes weken na de dag van verzending beroep open bij de Rechtbank, sector
Bestuursrecht. De kans bestaat dat JSO een beroepsschrift hiertegen indient omdat GS het
bezwaar ongegrond hebben verklaard.
In het bijgevoegd advies van de bewarencommissie staan gegevens waardoor
belanghebbenden, op grond van artikel 6, lid 5, van de Wet openbaarheid van bestuur,
mogelijk gegronde bezwaren hebben tegen de actieve openbaarheid van het document. Om
die redenen worden alleen het GS-voorstel en een publiekssamenvatting gepubliceerd. De
besluitvorming is hiermee transparant, zonder dat mogelijke belangen van derden worden
geschaad. In deze stukken zijn de gegevens op basis van de AVG geanonimiseerd.
2 Proces
n.v.t.

3 Communicatiestrategie
Geen
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