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Kenmerk

Geachte

Op 28 september 201 8 hebben wij uw subsidieaanvraag ontvangen
voor het uitvoeren van het activiteitenplan 201 9. Bij deze aanvraag
heeft u het activiteitenplan en de begroting 207 9 gevoegd. Op
23 november 201 8 hebben wij van u aanvullende informatie ontvangen.
De kosten van de activiteiten bedragen volgens uw aanvraag
€ 2.384.240,-. U vraagt een subsidie aan van € 2.384.240,-.

Staatssteun
Wij hebben op basis van de door u aangeleverde informatie getoetst of
er sprake is van staatssteun. Naar aanleiding hiervan zijn wij van
mening dat deze subsidie weliswaar aangemerkt wordt als staatssteun,
maar dat deze gerechtvaardigd kan worden verstrekt onder artikel 53
van de AGW. In het tweede lid van artikel 53, onder a, is geregeld dat
steun kan worden verstrekt aan musea, archieven, bibliotheken,
kunstencentra en cultuurcentra of artistieke of culturele locaties,
theaters, operahuizen, concerthallen, andere live-performance
organisaties, cinematografische erfgoedinstellingen, en andere
vergelijkbare artistieke en culturele infrastructuurvoorzieningen,
organisaties en instellingen. Wij beschouwen ProBiblio als een
organisatie, die valt onder deze opsomming (te weten een bibliotheek
of een aan een bibliotheek vergelijkbare artistieke en culturele
infrastructuurvoorziening).
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Uw kenmerk

De provinciaal subsidie aan uw organisatie betreft exploitatiesteun
conform artikel 53, derde lid, onder b van de AGW voor de uitvoering
van de programmalijnen, die verderop in deze beschikking staan
vermeld. Daar staan tevens de verleende subsidiebedragen per
programmalijn vermeld. De in aanmerking komende kosten per
programmalijn komen overeen met de kosten zoals genoemd in het
vijfde lid van artikel 53 van de AGVV. Het betreft hier zowel
personeelskosten, huisvestingskosten, reiskosten, materialen en
leveranties, afschrijving, kosten voor digitalisering en andere kosten
voor de uitvoering van de programmaljnen.
Tevens is het steunbedrag conform het zevende lid van artikel 53 niet
hoger dan nodig is om de exploitatiesteun over 201 8 voor de uitvoering
van de desbetreffende programmalijnen te dekken. Het (beperkte)
verschil tussen de te zijner tijd vast te stellen subsidie en de werkelijk
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gemaakte kosten voor de activiteiten waarvoor subsidie word verleend,
komt ten gunste of ten laste van de egalisatiereserve die uw organisatie
in stand mag houden. Hierop komen we verderop in deze brief terug.

Voor meer informatie over staatssteun verwijzen wij u naar de website
van Europa Decentraal: www.eupaUecentraaLnI.

Subsidieverlening
De activiteiten, waarvoor u subsidie aanvraagt, passen binnen het
provinciale beleid zoals verwoord in het beleidskader Cultuur 201 7-
2020, vastgesteld door Provinciale Staten op 3 oktober 201 6. In het
beleidskader Cultuur hebben P5 vastgesteld dat de provincie zich richt
op een goede uitvoering van de wettelijke taken in het bibliotheek-
stelsel en dan met name gericht op het toegankelijk en bereikbaar
houden van de bibliotheek. Daarnaast zien wij de netwerktaak van uw
organisatie als belangrijk onderdeel van de taken. In uw activiteitenplan
heeft u de activiteiten ingedeeld in de verschillende wettelijke taken en
de eigen netwerkverantwoordelijkheid. In het plan hebben wij samen
met u gekozen om een aantal prioritaire thema’s op te nemen. Op deze
thema’s komen zowel de wettelijke taken als de provinciale ambities
terug.

Gelet op artikel 4:23, lid 3, sub c van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) hebben wij besloten uw organisatie, voor de uitvoering van de
activiteiten zoals genoemd in het activiteitenplan 2019, een
boekjaarsubsidie te verlenen. De subsidie bedraagt € 2.384.240,-.

Berekening subsidie
De subsidie is als volgt berekend:

Programmalijn Begroting Provinciaal
subsidie

1) interbibliothecair leenverkeer € 382.700,- € 382.700,-
2) Provinciaal aandachtspunt lEL en

collectioneren € 83.480,- € 83.480,-
3) Netwerk € 767.260,- € 767.260,-
4) Collectioneren (gezamenlijk

collectieplan) € 211.226,- € 211 .226,-
5) Gegevenslevering € 10.745,- € 10.745,-

6) Innovatie -Jeugd en Onderwijs € 455.370,- € 455.370,-
7) Innovatie — Verandering en

verbetering van de klassieke
bibliotheek in het lokale netwerk € 428.729,- € 428.729,-

8) Innovatie — Persoonlijke
ontwikkeling € 14.910,- € 14.910,-

9) Innovatie — Participatie en
zelfredzaamheid € 29.820,- € 29.820,-

€ 2.384.240,- € 2.384.240,-

BTW
U geeft aan dat de BTW-kosten voor uw organisatie zijn te verrekenen of
te compenseren. Daarmee vormen ze geen kostenpost over de te
subsidiëren activiteiten. In de subsidie zijn dan ook geen BTW-kosten
opgenomen.



Provincie
NoordHoIand

316 1132989/1157665

Afdeling 42.8 Awb van toepassing
Op deze subsidieverlening is afdeling 4.2.8 (de artikelen 4:58 tot en
met 4:80) van de Awb van toepassing.

Verplichtingen
Wij leggen u hierbij, naast de verplichtingen op grond van afdeling
4.2.8 van de Awb, de navolgende verplichtingen op:

• U dient het stopzetten van de activiteiten of wijziging in de planning
zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 2 maanden na Uit feit aan
ons te melden;

• U dient het wijzigen van de inhoud van de activiteiten of
kostenoverschrijdingen op de begroting van meer dan 1 0% op de
begroting vooraf te melden;

• U dient voor meldingen van wijzigingen of stopzetting het formulier
“Melding en voortgangsrapportage” te gebruiken, te downloaden via
het Digitaal Loket/Subsidies (www.noord-hollandnI). De provincie
zal hier binnen 6 weken op reageren;

• U dient bij iedere publiciteitsuiting, die betrekking heeft op de
gesubsidieerde activiteit, het logo van de provincie Noord-Holland
af te beelden en de naam van de provincie Noord-Holland te
noemen. U kunt een logo van de provincie vinden door in het
Digitaal Loket/Subsidies te klikken op de link naar de logo’s;

• U vormt een egalisatiereserve als bedoeld in artikel 4:72 van de
Awb. Indien de egalisatiereserve boven de 1 0% dreigt uit te komen,
kan dit voor ons aanleiding zijn met u in overleg te treden over de
hoogte van de aan u in latere jaren te verstrekken subsidie.

Tussentijdse wijzigingen
U mag gedurende het subsidiejaar maximaal tien procent van het
subsidiebedrag, dat bij de subsidieverlening is verstrekt ten behoeve
van een bepaalde activiteit, voor een andere, door ons gesubsidieerde
activiteit aanwenden. Als gedurende het boekjaar grotere verschillen
tussen werkelijke uitgaven/inkomsten en begrote uitgaven/inkomsten
ontstaan, dient u ons daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen
onder vermelding van de oorzaak van de verschillen.

Egalisatiereserve
U heeft een egalisatiereserve gevormd. Het verschil tussen de
vastgestelde subsidie en de werkelijke kosten van de activiteiten
waarvoor subsidie werd verleend, komt ten gunste of ten laste van de
egalisatiereserve. Elk jaar dient u bij uw subsidieaanvraag melding te
maken van de omvang van de egalisatiereserve. De hoogte van de
egalisatiereserve is maximaal tien procent van het verstrekte
subsidiebedrag voor het betreffende boekjaar. Indien de egalisatie
reserve hoger dan 1 0% wordt, dan zullen we met u in overleg treden.

Voorschot
U heeft aangegeven dat u, net als in voorgaande jaren, bij 80%
bevoorschotting op verschillende momenten in het jaar in
liquiditeitsproblemen komt:
1) In mei/juni, bij de uitbetaling van vakanties en sociale lasten;
2) Aan het eind van het jaar, bij uitbetalingen van salarissen en afdracht

van sociale lasten;
3) Aan het begin van het jaar als de subsidiebeschikking later wordt

afgegeven.
Om in aanmerking te komen voor 1 00% bevoorschotting dient duidelijk
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te zijn dat u zonder 1 00% bevoorschotting in liquiditeitsproblemen
komt én bij minimaal één bank geen lening kunt krijgen. U heeft een e
mailbericht van uw bank overlegd dat dit voor ons voldoende aantoont.
Wij hebben dan ook besloten u voorschotten te verlenen tot 1 00% van
de aan u verleende subsidie.

De voorschotten zullen worden overgemaakt op rekeningnummer
NL731NGB0003273620 onder vermelding van de datum en het kenmerk
van dit besluit.

Wij zullen het voorschot als volgt aan u uitbetalen:
- € 596.060,- januari 201 9
- € 596.060,- begin april 2019
- € 596.060e begin juli 2019
- € 596.060,- begin oktober 201 9

Aanvraag tot vaststelling van de subsidie
Door artikel 4:74 van de Awb wordt deze subsidie per boekjaar
vastgesteld en dient u uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar een aanvraag om vaststelling van de subsidie bij ons in te
dienen. Deze aanvraag dient u in elk geval te voorzien van:

Een activiteitenverslag waarin tenminste een inhoudelijke
beschrijving is opgenomen van de aard en omvang van de
gerealiseerde activiteiten waarvoor de subsidie aan u is
verleend. Het verslag dient op dezelfde wijze te zijn opgesteld
als het plan op basis waarvan de subsidie is verleend, zodat een
goede vergelijking van de gestelde en behaalde doelen en
resultaten mogelijk is;

• een financieel verslag waarin de balans en de
exploitatierekening (jaarrekening) met een toelichting zijn
opgenomen. Hierin dient het deel van het resultaat dat toekomt
aan de door ons verplicht gestelde egalisatiereserve inzichtelijk
te zijn gemaakt;

• een financiële activiteitenverantwoording die is opgesteld
conform de begroting op basis waarvan wij de subsidie hebben
verleend en waarin per activiteit de werkelijke uren en de totale
kosten zichtbaar zijn gemaakt. Deze verantwoording is voorzien
van de berekening van de egalisatiereserve. Hiervoor dient u
gebruik te maken van het format financiële verantwoording. Dit
kunt u downloaden via het Digitaal Subsidieloket op de website
wviwnoord-hol]and.nI, via algemene formulieren;

• Een controleverklating over de getrouwheid van het financiële
verslag opgesteld door een accountant als bedoeld in artikel
393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Hiervoor
kunt u gebruik maken van het format controleverklaring,
eveneens te downloaden via het Subsidieloket op de website
www.noordhoIIand.nI, via algemene formulieren.

Een aanvraag om de subsidie vast te stellen in de vorm van een factuur
accepteren wij niet. Kopieën van factuten van anderen, die betrekking
hebben op de activiteiten, kunnen slechts dienen als onderbouwing van
de financiële verantwoording.
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De subsidie wordt vastgesteld op basis van de werkelijk gerealiseerde
activiteiten. De kosten van activiteiten, die niet in uw begroting zijn
opgenomen, komen niet voor subsidie in aanmerking.

Wij maken u erop attent dat u verplicht bent om het subsidiebedrag aan
ons terug te betalen als de gesubsidieerde activiteiten niet worden
uitgevoerd of plaatsvinden. Als activiteiten niet (geheel) worden
uitgevoerd, stellen wij de subsidie naar rato lager vast.

Regelgeving
Hierboven wordt de Algemene wet bestuursrecht (Awb) genoemd. Meer
informatie over de Awb kunt u vinden op de website www.wetten.nl.
Informatie over eventuele benodigde vergunningen kunt u vinden via
het Digitaal Loket onder ‘ontheffingen en vergunningen’ (wwwnoord

Belangrijke informatie voor de subsidieontvanger, zoals over het
toepassen van een verlaging van de subsidie bij het niet nakomen van
verplichtingen, kunt u lezen in de Eeleidsregel Lager vaststellen en
wijzigen subsidies. Deze vindt u op het Digitaal Loket/Subsidies onder
Verantwoordingssystematiek

Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV): Verordening (EU) nr.
651/2074 van de Commissie van 17juni 2014 waarbij bepaalde
categorieën steun op grond van de artikelen 1 07 en 108 van het
Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU
L187/1).

Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van de activiteiten.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending,
uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen.
Het bezwaarschrift kunt u sturen aan gedeputeerde staten van Noord
Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie,
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Wij verzoeken u om in uw
bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag
bereikbaar bent. Ook kunt u voor meer informatie de provinciale
website bezoeken: www.noord-holland.nl.
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Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van
een minder formele procedure: een gesprek tussen u en medewerkers
die namens het college van gedeputeerde staten deelnemen. Indien uw
bezwaar zich hiervoor leent, wordt contact met u opgenomen, maar u
kunt hier ook zelf om verzoeken. Een gesprek tast uw rechten als
bezwaarmaker niet aan.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift
ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u —

bij een spoedeisend belang — een voorlopige voorziening vragen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.


