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Met uw brief van S augustus 201 5 heeft u bij ons op grond van de
Uitvoeringsregeling subsidie activiteiten op en rond de Stelling van
Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie Noord-Holland 2013
(hierna: uitvoeringsregeling) een subsidieaanvraag ingediend voor het
project Herbestemming Fort bij Abcoude. De kosten van de activiteiten
bedragen volgens uw aanvraag € 101 .999,00. U vraagt een subsidïe aan
van € 49.49900. Omdat de aanvraag nog niet compleet was, heeft u bij
e-mail van 21 augustus 201 S de ontbrekende stukken opgestuurd.
Uw aanvraag om subsidie voldoet nu aan het provinciale subsidiebeleid
zoals verwoord in de uitvoeringsregeling.
Subsidieverlening
Gelet op artikel 11 onder a van de uitvoeringsregeling hebben wij
besloten u een subsidie van 50% van de kosten ad € 101 .999,00 met
een maximum van € 49.499,00 te verstrekken voor het project
Herbestemming Fort bij Abcoude.
Aangezien de BTW-kosten voor uw stichting verrekenbaar of
compensabel zijn en derhalve geen kostenpost vormen over de te
subsidiëren activiteiten, zijn in de subsidie geen BTW-kosten
opgenomen.
Verplichtingen
U bent verplicht om:
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 Het logo kunt u op onze website
www.noord-holland n downloaden.
het stopzetten van de activiteiten of wijziging in de planning zo
snel mogelijk maar uitethjk binnen 2 maanden na dit feit aan
—
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ons te melden,
het wijzigen van de inhoud van de activiteiten ons vootaf te
melden;
u dient voor bovengenoemde meldingen het format Melding en
voortgangsrapportage te gebruiken, te downloaden via het
Digitaal Loket/Subsidies (www.noord-holland.nl). Wij zullen
binnen 6 weken op uw melding reageren;
op ons verzoek na afloop van de activiteiten informatie aan te
leveren, waaruit blijkt dat de activiteiten daadwerkelijk zijn
uitgevoerd. Wij kunnen dit verzoek Sturen binnen 3 maanden na
de door u aangegeven einddatum van het project.
Uitbetaling voorschot
Wij hebben tevens besloten u een voorschot te verlenen. Dit voorschot
bedraagt (afgerond) € 39.600,00, dat wil zeggen maximaal 80 % van de
aan u verleende subsidie. Dit voorschot wordt, onder vermelding van
het kenmerk van dit besluit, op de volgende wijze overgemaakt op
IBAN nummer
september 201 S
december 2015
maart 2016

€ 1 3.2001
€ 1 3.20000
€ 1 3.200,00

Aanvraag tot vaststelling van de subsidie
U bent verplicht om binnen 1 3 weken na afloop van de activiteiten bij
ons een aanvraag tot het vaststellen van deze subsidie in te dienen
Omdat de activiteiten volgens uw projectomschrijving in maart 2016
zijn afgelopen, verwachten wij in ieder geval uiterlijk op
1 juli 2016 deze aanvraag tot vast5telling van de subsidie van u te
ontvangen
Deze aanvraag dient u in elk geval te voorzien van:
Een activireitenverslag waarin tenminste een inhoudelijke
beschrijving is opgenomen van de aatd 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 relatie van deze activiteiten met
de kosten daarvan zichtbaar is. De presentatie van de financiele
kengetallen in dit verslag moet overeen komen met de
presentatie van die kengetallen in de begroting, zodat een goede
-
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vergelijking van de financiële kengetallen mogelijk is;
Een aanvraag om de subsidie vast te stellen in de vorm van een factuur
accepteren wij niet. Kopieën van facturen van anderen die betrekking
hebben op de activiteiten, kunnen slechts dienen als onderbouwing van
de financiële verantwoording.
8ij de vaststeNing relateren wij de werkelijke kosten aan de (overige)
inkomsten. Aan de hand hiervan bepalen we het definitieve
subsidiebedrag.
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 de activiteiten niet geheel worden
uitgevoerd, stellen wij de subsidie naar rato lager vast
Regelgeving
Hierboven is de Uitvoeringsregeling subsidie activiteiten op en rond de
Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie Noord-Holland
201 3 een aantal keren aangehaald. Deze regeling is te vinden op onze
website www.noord-holland.nl onder Subsidieloket.

Nieuwe verantwoordingssystematiek
Met ingang van 1januari 2012 hanteren wij een nieuwe
verantwoordingssystematiek waarbij wij streven naar het verminderen
van de administratieve lasten voor subsidieontvangers.
Met deze nieuwe systematiek wijzigt onze werkwijze op de volgende
punten: voortgangscapportages, meldingsplicht, voorschotritme,
(financiële en inhoudelijke) eindverantwoording en mogelijke forfaitaire
kortingen bij het niet naleven van verplichtingen.
U kunt meer over deze wijzigingen lezen op het subsidieloket op onze
website www.noord-holland.nl.
Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van de activiteiten.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

unitmanager Subsidies

Oeze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending,
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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. Voor meer informatie kunt u de
provinciale website bezoeken: www.noord-holland.nl.
Wij willen bezwaren tegen besluiten graag op informele wijze
behandelen. Als uw bezwaar in aanmerking komt voor deze informele
behandeling nemen wij op korte termijn telefonisch contact met u op.
In verband hiermee verzoeken wij u om in uw bezwaarschrift het
telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent.
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
Voorzitter van de Rechtbank Noord-Holland.
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