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Titelamendement

SUB-amendement op Amendement A 645 inzake Voedselbank

Datum PS

14 novembet 2018

{
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Voordrachtnr.
Ondeniverp

Begroting 2019

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:
Aan de tekst van amendement 645:
"1. Vast te stellen de Begroting 2019 met dien verstande dat € 300.000 uit het vrij besteedbare deel van de
algemene reserve wordt ingezet ter ondersteuning van het doorontwikkelen en verduurzamen van de
(distributie)werkzaamheden van de voedselbank in Zuid-Holland."
wordt het volgende

toegevoegd:

Een en ander onder de voonruaarde
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ln de eerste fase binnen de ruimte van de $ubsidilegelt SO.OOO wordt vrijgegeven ten behoeve
van de opstelling van een plan van aanpak dat aansluit bij provinciale beleidsdoelstellingen;
ln de tweede fase aan de hand van de beoordeling van het plan van aanpak door Gedeputeerde
Staten besloten kan worden om het bedrag tot maximaal € 250.000 beschikbaar te stellen voor de
uitvoering van de maatregelen en dat Provinciale Staten over bedoeld besluit worden

geinformeerd.

Toelichting
Voor iedere organisatie die een provinciale subsidie wil ontvangen zijn de provinciale regels op het gebied
van subsidieverstrekking van toepassing. Gedeputeerde Staten zijn belast met de uitvoering van deze
regels; zij toetsen de aanvragen en nemen de toekenningsbesluiten in de vorm van subsidiebeschikkingen.
Met dit subamendement wordt beoogd Gedeputeerde Staten hun bevoegdheid te kunnen laten uitoefenen.
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