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Verlening incidentele projectsubsidie Verduurzaming

Voedselbank Haaglanden en Rotterdam

Geacht bestuur,

Uw subsidieaanvraag van 8 maart 2019 voor uw project Verduurzaming Voedselbank

Haaglanden en Rotterdam hebben wij op 8 maarl2019 ontvangen. Het gaat om een aanvraag

voor een projectsubsidie 2019-2021 ter grootte van € 300.000,00 ten behoeve van activiteiten

waarmee u bijdraagt aan het provinciale doel: Schone en toekomstbestendige energie. Op ons

verzoek heeft u op 13 mei2019 aanvullende informatie aangeleverd.

ln deze brief leest u ons besluít op uw subsidieaanvraag. U vindt de toetsingsdocumenten op

www.zuid-holland.nl/subsidies.

Bcslult
1. We verlenen u een incidentele subsidie 2019-2021ter grootte van maximaal € 300.000,00

voor uitvoering van uw project Verduurzaming Voedselbank Haaglanden en Rotterdam,

waarbij de BTW welsubsidiabelis.

2. Wij verlenen u een voorschot van 80% van dit maximaal verleende subsidiebedrag.Wtj

betalen dit voorschot in meerdere termijnen over op uw rekeningnummer

NL83 INGB 0004 2158 92 . Betaling geschiedt als volgt:

Betaaltermijn Bedrag

Binnen 30 dagen € 60.000,00

Medio juni 2020 € 100.000,00

Medio juni 2021 € 80.000,00

OvcrwcginEcn
Wijverstrekken deze subsidie onder toepassing van artikel 3, lid 5 van de Algemene

subsidieverordening Zuid-Holland 2013 (Asv).
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A. Meldinqsplicht

Als de uitvoering van uw activiteiU 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 activiteiU prestatie niet binnen de hiervoor gestelde looptijd uitvoeren;

¡ U kunt niet of niet geheel voldoen aan de specifieke subsidieverplichtingen.

. U meldt wijzigingen in uw begroting, conform het Controleprotocol.

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?'.

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. Specifieke verolichtinoen

U moet in 2O2O en 2021 voor 1 mei een voortgangsrapportage indienen

C. Verolichtinoen bijhouden administratie

W'rj stellen een aantal eisen aan de verantwoording van ons subsidiegeld, omdat wij zorgvuldíg

willen omgaan met onze financiën. Daarom houdt u - op grond van artikel4:37, eerste lid,

onderdeel b van de Awb - een administratie bij van aan de activiteiten/prestaties verbonden

baten en lasten.

D. Verolichtinoen bü subsidievaststellino

U moet uw aanvraag tot subsidievaststelling uitcrlilk 1 iuli 2022 indienen ter attentie van bureau

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

dit project. Wij venrijzen u voor het postadres van het Provinciehuis naar pagina I van deze brief

ln 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:

a. De werkelijke baten en lasten van de activiteiten / prestaties zijn bepalend voor de hoogte

van het uiteindelijke subsidiebedrag.

b. Wijzullen 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.

. Brj de vaststelling blijkt dat u niet heeft voldaan aan bovengenoemde meldingsplicht

(artikel 18, tweede lid van de Asv).

En indien de werkelijke subsidiabele kosten [per activiteit/prestatie] lager uitvallen, verlagen

wijnaar rato de provinciale subsidie. Ook als er meer inkomsten zijn dan begroot, zalde
subsidie eveneens naar rato lager worden vastgesteld.
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Tot ¡lot
Wij danken u voor uw bijdrage aan onzo doelen door de uitvoering van uw projcct Verduurzaming

Voedselbank Haaglanden cn Rottcrdam.

I'loogachtcnd,

Gedoputcerdc Staten van Zuid-Holland,

secretaris, plv. voorzitter,

----¿

drs.l'.|.M.M. Koek F. Vermeulen

BiJlagen:

- Subsidieverplichtingen inclueicf controleprotocol - USK
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