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Postadres Provinciehuis

Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T070 -4416611
vvvwv.zuid-holland.nl
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T.a.v. het bestuur
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Postbus 558
Ons kenmerk

2300 AN LEIDEN

DOS-2013-0006184

PZH-2014-458609672
Uw kenmerk

UIT-13-03700
Bijlagen
Onden/verp

Wijziging einddatum project "Toekomstmodel

W-v--»~<ieugdstelsel+lollanel~Rijnland~Regionaal-transitiebudget
jeugdzorg 2013"
Geacht bestuur,

Met onze brief van 2 oktober 2013 hebben wij een projectsubsidie voor het jaar 2013 verleend
van ë 456.785,00 voor activiteiten die u in Zuid-Holland wilt uitvoeren in het kader van het project

"Toekomstmodel Jeugdstelsel Holland Rijnland

-

Regionaal transitiebudgetjeugdzorg

2013".

U heeft op 19 november 2013 aan ons een verzoek gedaan om de beschikking tot
subsidieverlening te wijzigen. Wij hebben uw verzoek beoordeeld en getoetst aan onze
regelgeving.
Wij stemmen in met de door u voorgestelde aanpassing/wijziging.

Dit betekent dat wij de

beschikking tot subsidieverlening wijzigen door:
Bezoekadres
Zuid-Hollanclplein 1
2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen

ø

de looptijd aan te passen van door u uit te voeren activiteiten. De periode waarin u de
activiteiten uitvoert,

wordtverlengd

tot en met 31 december 2014. Dit betekent dat ook uw

aanvraag tot vaststelling op een later tijdstip ingediend mag worden, namelijk uiterlijk 1 juli

2015.

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.

Wat verder van belang is

Wilt u in uw correspondentie het DOS-nummer vermelden dat rechts bovenaan in deze brief

De parkeerruimte voor

staat? U kunt deze sturen naar: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland t.a.v. Bureau Subsidies,

auto"s is beperkt.

Postbus 90602 2509 LP Den Haag.

Bezwaarprocedure
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Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden volgens artikel 7:1 van de Algemene wet

bestuursrecht (Awb) bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dat gaat zo:

PZH-2014-458609672
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U stuurt dit bezwaarschrift binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking van het

besluit aan ons toe, onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van envelop en

bezwaarschrift.
Het adres is: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602,
2509 LP Den Haag.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,
R.C.E. Delhaas

hoofd bureau Maatschappelijke participatie en Jeugd
Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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