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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-756034036 DOS-2020-

0005351

Onderwerp

Aanpassing subsidieregeling ondersteuning BIZZen op bedrijventerreinen en winkelgebieden

Zuid-Holland

Advies

1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling ondersteuning BIZZen op

bedrijventerreinen en winkelgebieden Zuid-Holland;

2. Te bepalen dat het onder 1 genoemde besluit niet in werking zal treden indien tussen het

moment van vaststellen en het moment van publicatie zoveel subsidieaanvragen zijn

ingediend dat bij inwilliging van deze aanvragen na inwerkintreding van het onder 1

genoemde besluit het subsidieplafond zou worden overschreden;

3. Te bepalen dat de wijzigingsregeling van de Subsidieregeling ondersteuning BIZZen op

bedrijventerreinen en winkelgebieden Zuid-Holland wordt gepubliceerd in het Provinciaal

Blad;

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de wijziging van de Subsidieregeling

ondersteuning BIZZen op bedrijventerreinen en winkelgebieden Zuid-Holland.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

- Wijzigingsregeling van de Subsidieregeling ondersteuning BIZZen op bedrijventerreinen en

winkelgebieden Zuid-Holland

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 17 november 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Op 23 juni 2020 heeft uw college de Subsidieregeling ondersteuning BIZZen voluit op

bedrijventerreinen en winkelgebieden Zuid-Holland vastgesteld. Deze is op 9 juli 2020

opengesteld en inmiddels zijn er 11 aanvragen ontvangen. 

Bij de beoordeling van de subsidies blijkt dat er een misverstand is ontstaan in het opstellen van

de regeling. Bij de inwerkingtreding van de Subsidieregeling ondersteuning BIZZen op

bedrijventerreinen en winkelgebieden Zuid-Holland op 9 juli 2020 zijn de subsidiabele kosten

onbedoeld vastgesteld op 70% van de begrote kosten in 2020, dit had 100% moeten zijn. 

Met een subsidiepercentage van 70% van de subsidiabele kosten worden zodoende slechts 49%

(70% van 70%) van de begrote kosten in 2020 gesubsidieerd. Dit terwijl het beleidsinhoudelijk de

bedoeling was om van de totale begrote kosten 70% te subsidiëren. Met deze wijzigingsregeling

wordt dit uitgangspunt alsnog gerealiseerd. Door de directe werking van dit besluit geldt dit zowel

voor de aanvragen die inmiddels reeds zijn ontvangen als voor toekomstige aanvragen.

Om het risico te minimaliseren dat het subsidieplafond zal worden overschreden, nadat de

wijzigingsregeling in werking is getreden, vragen wij u te bepalen dat de wijzigingsregeling enkel

in werking zal treden indien vlak voor het beoogde moment van bekendmaking duidelijk is dat het

subsidieplafond niet zal worden overschreden door de aanvragen die op dat moment zijn

ontvangen.

Het is namelijk mogelijk, als er plotseling veel nieuwe aanvragen binnenkomen, dat alle

aanvragen met toepassing van de huidige regeling wel gehonoreerd kunnen worden binnen het

plafond, maar dat toepassing van de wijzigingsregeling zou leiden tot overschrijding van

subsidieplafond. Als we de aanvragen i.r.t. het subsidieplafond checken voor verzending van de

stukken voor het publiceren in het Provinciaal Blad is het risico heel erg klein. In de tussenperiode

(17/18 uur) tussen verzending van de stukken ter publicatie en de daadwerkelijk publicatie

bestaat het risico dat er nog aanvragen binnenkomen waardoor het plafond wordt overschreden.

Financieel en fiscaal kader 

Totaalbedrag exclusief BTW        :€ 750.000 

Ambitie                                         :4. Een Concurrerend Zuid-Holland

Financiële risico’s                         : Er zijn geen risico’s. Het risico dat in de tussenperiode van het

aanleveren van de stukken aan het Provinciaal Blad en de publicatie in het Provinciaal Blad het

subsidieplafond wordt overschreden is bijzonder klein en theoretisch van aard. 

Juridisch kader

In de tussenperiode (17/18 uur) tussen verzending van de stukken ter publicatie en de

daadwerkelijk publicatie bestaat het risico dat er nog aanvragen binnenkomen waardoor het

plafond wordt overschreden.
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2 Voorafgaande besluitvorming

 

GS heeft op 23 juni 2020 de subsidieregeling vastgesteld en de financiën zijn eerder geregeld in

de Voorjaarsnota. 

 

3 Proces

 

Na akkoord van uw college zullen we zo snel mogelijk het wijzigingsbesluit bekendmaken in het

Provinciaal Blad, zodat de ingediende subsidieaanvragen kunnen worden afgerond. In geval de

situatie ontstaat dat het subsidieplafond wordt overschreden in de nieuwe situatie dan zal de

publicatie worden ingetrokken.

 

4 Participatie

 -

 

5 Communicatiestrategie

 -


