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Onderwerp
Beslissing op bezwaar Oranje Comité Poeldijk tegen weigering subsidie 75 jaar Vrijheid in ZuidHolland
Advies
1.

2.
3.

Conform het advies van de bezwarencommissie, het bezwaar van het Oranje Comité
Poeldijk van 5 en 12 december 2019 tegen het besluit tot het weigeren van een subsidie
voor het project 75 jaar Vrijheid in Zuid-Holland ongegrond te verklaren en het bestreden
besluit te handhaven.
Vast te stellen de brief met de beslissing op bezwaar aan het Oranje Comité Poeldijk.
Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beslissing op bezwaar aan het Oranje
Comité Poeldijk.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen
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1.

RB-2019-000503 advies bezwarencommissie inclusief verslag Oranje Comite Poeldijk
(subsidie 75 jaar Vrijheid)

2.

Beslissing op bezwaar Oranje Comité Poeldijk

1

Toelichting voor het College

Inleiding
Het Oranje Comité Poeldijk (hierna Comité) heeft per e-mail op 5 december 2019 en per post op
12 december 2019 een bezwaarschrift ingediend inzake het weigeren van een subsidie voor het
project 75 jaar Vrijheid in Zuid-Holland.
Bezwaar
Volgens het Comité zou er contact opgenomen worden als er zaken onduidelijk zouden zijn,
hetgeen volgens het Comité niet is gebeurd. Ook niet nadat de subsidieaanvraag in persoon is
overhandigd en daarbij is verteld dat de cofinanciering wordt gedekt middels een eigen bijdrage
en sponsoren. In reactie hierop is volgens het Comité gezegd dat dit zou worden meegenomen in
de afweging.
Er wordt volgens het Comité vanuit de provincie het volgende gesteld: “Wij bekijken eerst of uw
aanvraag aan de indieningsvereisten voldoet en of wij nog aanvullende gegevens nodig hebben.
Zo nodig vragen wij u om deze informatie”. In plaats hiervan is de gevraagde subsidie geweigerd
zonder dat vragen over cofinanciering konden worden beantwoord en aangetoond.
Het Comité stelt dat in de begroting bij de subsidieaanvraag genoemde baten vanwege
kaartverkoop zijn gegarandeerd vanwege de toezegging van The Golden Earring voor een
optreden. Het Comité heeft voldoende eigen financiën om eventuele tekorten te kunnen
opvangen.
Het Comité is daarom verbaasd over de afwijzing van haar subsidieaanvraag en toewijzing van
een later ingediende aanvraag, terwijl aanvragen op volgorde van binnenkomst moeten worden
behandeld.
Advies bezwarencommissie
De mondelinge behandeling bij de bezwarencommissie heeft plaatsgevonden op 7 februari 2020.
De bezwarencommissie heeft op 10 maart 2020 geadviseerd de bezwaren tegen het besluit van 5
november 2019 met kenmerk PZH-2019-713460036, ongegrond te verklaren en het bestreden
besluit te handhaven.
Zij komt daartoe op grond van het volgende.
De bezwarencommissie oordeelt dat terecht de subsidieaanvraag van 5 september 2019 als
onvolledig is aangemerkt, er geen aanleiding bestond om om aanvulling van die
subsidieaanvraag te verzoeken aangezien het subsidieplafond was bereikt en er ook geen
gerechtvaardigd beroep op het vertrouwensbeginsel bestaat. Daarmee is terecht de subsidie
geweigerd omdat het subsidieplafond reeds was bereikt.
Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag excl. BTW
Programma
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:€0
: niet van toepassing

Financiële risico’s

: Indien het Comité in beroep gaat tegen deze beslissing op
bezwaar en het Comité wordt in deze zaak in het gelijk gesteld
dan komen de kosten van deze procedure ad € 37.000,00 ten
laste van de algemene middelen. Binnen de begroting van het
project 75 jaar Vrijheid in Zuid-Holland zijn deze middelen niet
meer beschikbaar.

Juridisch kader
In het bijgevoegde advies van de bezwarencommissie en het verslag van de hoorzitting staan
mogelijk gegevens waardoor belanghebbenden, op grond van artikel 6, vijfde lid, van de Wet
openbaarheid van bestuur, mogelijk gegronde bezwaren hebben tegen de actieve openbaarheid
van deze documenten. Om die reden worden alleen het GS-voorstel en de publiekssamenvatting
gepubliceerd. De besluitvorming is hiermee transparant, zonder dat mogelijke belangen van
belanghebbenden en derden worden geschaad.
Tegen de beslissing op bezwaar staat beroep open bij de Rechtbank. Daarnaast kan een verzoek
om voorlopige voorziening worden ingesteld bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank.

2 Voorafgaande besluitvorming
Zie onder 1 .

3 Proces
Over het bezwaar is advies uitgebracht door de bezwarencommissie.

4 Participatie
N.v.t.

5 Communicatiestrategie
Het GS-voorstel en de publiekssamenvatting worden gepubliceerd op de website van de provincie
Zuid-Holland. In de brief met de beslissing op bezwaar wordt dit aan het Oranje Comité Poeldijk
gemeld en worden het GS-voorstel en de publiekssamenvatting als bijlage meegestuurd.
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