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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-676904818 (DOS-2013-
0010135)

Onderwerp

Wijziging van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland ten aanzien van artikel 1 .19, artikel

1 .20 en artikel 1 .20a

Advies

1 . Het besluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland ten aanzien van

artikel 1 .19, artikel 1 .20 en artikel 1 .20a vast te stellen.

2. De brief aan Provinciale Staten over het besluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling

POP-3 Zuid-Holland ten aanzien van artikel 1 .19, artikel 1 .20 en artikel 1 .20a vast te

stellen.

3. Te bepalen dat het besluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland ten

aanzien van artikel 1 .19, artikel 1 .20 en artikel 1 .20a wordt gepubliceerd in het provinciaal

blad.

4. De publiekssamenvatting over het besluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling POP-3

Zuid-Holland ten aanzien van artikel 1 .19, artikel 1 .20 en artikel 1 .20a vast te stellen.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

- GS-brief aan Provinciale Staten over het besluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling

POP-3 Zuid-Holland ten aanzien van artikel 1 .19, artikel 1 .20 en artikel 1 .20a  

- Besluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling POP3 Zuid-Holland ten aanzien van artikel

1 .19, artikel 1 .20 en artikel 1 .20a

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 16 april 2019 -
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1 Toelichting voor het College

 

Zie hiervoor de brief aan Provinciale Staten.

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 0,-

Programma                                : programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon,1 .5 Sterke positie 

                                                      voor duurzame en economisch rendabele grondgebonden  

                                                      landbouw

Financiële risico’s                       : Er zijn geen financiële risico’s.

 

De wijziging van de Uitvoeringsregeling POP-3 betreft het verlenen van voorschotten op reeds

verleende subsidies. Bij het verlenen van de voorschotten wordt geen nieuwe financiële

verplichting aangegaan.  

 

Juridisch kader

Het verlenen van voorschotten is in overeenstemming met de Algemene subsidieverordening

Zuid-Holland 2013.

Het besluit treedt in werking na publicatie in het Provinciaal Blad.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

De Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland is op 14 april 2015 door Gedeputeerde Staten

vastgesteld. De Uitvoeringsregeling is gebaseerd op een landelijke modelregeling.

Sindsdien is de Uitvoeringsregeling enkele malen, vanwege aanpassingen in de landelijke

modelregeling, gewijzigd.

 

3 Proces

 

Het wijzigingsbesluit is tot stand gekomen met de juridische en financiële adviseurs van FJZ en

met de medewerkers van Bureau Subsidies.

 

4 Participatie

 n.v.t.

 

5 Communicatiestrategie

 

Het besluit tot wijziging zal worden gepubliceerd in het provinciaal blad, daarnaast zullen

subsidieontvangers van de wijziging in kennis worden gesteld.

 


