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Verzenddatum

Betreft: verhoging subsidie
Project: Boekjaar 2020

22 april 2020
Kenmerk

Geachte

,

Bij beschikking van 27 januari 2020, kenmerk 1285715/1341320,
hebben wij uw organisatie voor het boekjaar 2020 een subsidie
verleend van € 2.384.240,-.

1285715/1400063

Uw kenmerk 19A0031

In het coalitieakkoord “Duurzaam doorpakken!” van juni 2019 hebben
we opgenomen dat we de bijdrage aan uw organisatie voor 2020 met
€ 450.000,- verhogen, zodat beter aangesloten kan worden bij de
landelijke innovatieagenda. U heeft voor dit extra bedrag een
aanvullend activiteitenplan gemaakt, zodat op enkele innovatiethema’s
beter kan worden ingezet. Hiermee voldoet u aan onze opdracht.
Op 5 maart 2020 ontvingen wij uw aanvullend activiteitenplan 2020 en
de begroting bij het aanvullend activiteitenplan 2020.
Staatssteun
Wij hebben op basis van de door u aangeleverde informatie getoetst of
voor de verhoging van de subsidie van € 450.000,- 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 AGVV.
Aangezien de onderbouwing hiervoor gelijk is aan wat wij hebben
vermeld in onze beschikking van 27 januari 2020, kenmerk
1285715/1341320, verwijzen wij u hierbij naar de betreffende
beschikking.
Verhoging subsidieverlening
Wij hebben besloten om de verleende subsidie voor het boekjaar 2020
te verhogen van € 2.384.240,- naar € 2.834.240,-. De verhoging betreft
de kosten van de uitvoering van de activiteiten binnen de
programmalijn “Innovatie – Participatie en Zelfredzaamheid”.
Voor de volledigheid volgt de berekening van de subsidie 2020,
inclusief de verhoging hieronder.

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08

2|3

Programmalijn

Begroting

1) interbibliothecair leenverkeer
2) Netwerk
3) Collectioneren (gezamenlijk
collectieplan)
4) Innovatie – Jeugd en Onderwijs
5) Innovatie – Verandering en
verbetering van de klassieke
bibliotheek in het lokale netwerk
6) Innovatie – Participatie en
Zelfredzaamheid

€
€

Provinciaal
subsidie
433.027,- € 433.027,872.362,- € 872.362,-

€
€

168.282,- €
435.820,- €

168.282,435.820,-

€

474.749,- €

474.749,-

totaal

€ 450.000,- € 450.000,______________ _____________
€ 2.834.240,- € 2.834.240,-

Voorschot
In de subsidieverlening van 27 januari 2020, kenmerk 1285715/
1341320, hebben wij u laten weten dat wij hebben besloten u
voorschotten te verlenen tot 100% van de aan u verleende subsidie.
Dit geldt ook voor de verhoging van de subsidie.
Tot nu toe is er een bedrag van € 1.192.120,- als voorschot aan u
uitbetaald. Dit betekent dat wij voor de rest van het jaar een voorschot
van (€ 2.834.240,- minus € 1.192.120,- =) € 1.642.120,- aan u zullen
uitbetalen.
Wij zullen dit als volgt aan u uitbetalen:
- € 225.000,- bij deze beschikking
- € 708.560,- begin juli 2020
- € 708.560,- begin oktober 2020
De voorschotten zullen worden overgemaakt op rekeningnummer NL73
INGB 0003 2736 20.
Wij wijzen u erop dat alle overige verplichtingen uit onze
subsidiebeschikking tot subsidieverlening onverkort van toepassing
blijven.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,
directeur Concernzaken
drs. H.R. van der Stelt
Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Zie bezwaarclausule op de volgende pagina
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Bezwaar
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 NoordHolland, 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.
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.
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