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Vanuit bureau Subsidies
dhr. H. Aydin
T 070 - 441 8233
h.aydin@pzh.nl
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Vanuit bureau Maatschappelijke
participatie en jeugd
dhr. J. Hoff
T 070 - 441 7967
j.hoff@pzh.nl
Postadres Provinciehuis

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T070-4416611

T.a.v. het bestuur
Postbus 558
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Subsidievaststelling project Kwaliteitsverbetering CJG's

Uw kenmerk

12/ 21 10

2013

Bijlagen

Geacht bestuur,
Met uw brief van 18 maart 2014 heeft u een aanvraag tot subsidievaststelling bij ons ingediend

voor de projectsubsidie voor het jaar 201 3 voor het project 'Kwaliteitsverbetering CJG's 2013'. Bij
deze aanvraag heeft u een ?nancieel verslag en een activiteitenverslag bijgesloten.
Met onze beschikking van 4 februari 2013 met kenmerk PZH-2013-367214140, hebben wij aan u
een projectsubsidie voor het jaar 2013 van maximaal ë 99.800,00 verleend om een aantal
activiteiten uit te voeren.
Deze activiteiten hebben wij beschreven in bovengenoemde brief tot subsidieverlening.
Voor de vaststelling van de subsidie over het afgelopen boekjaar is het van belang of de
activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd en welke baten en lasten aan deze activiteiten
Bezoekadres

verbonden zijn. Dit bepaalt ook de hoogte van het

Zuid-Hollandplein 1

onverschuldigd betaalde subsidiebedragen terug.

subsidiebedrag.
Wij vorderen eventuele

2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen

Inhoudelijke verantwoording
Uit de door u ingediende verantwoording blijkt dat de voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd.

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

Financiële verantwoording

station Den Haag CS is

Uit uw ?nanciële verantwoording blijkt dat de werkelijke subsidiabele lasten ë 126.184,60

het tien minuten lopen.
De parkeenuimte voor

bedragen. Ten aanzien van de gesubsidieerde activiteiten en de werkelijke baten en lasten

auto's is beperkt.

waaronder onze maximale subsidie - is er een tekort van ë 26.384,60. Dit tekort wordt niet

-

vergoed, omdat de subsidie maximaal 6 99.800,00 bedraagt.

mm

Subsidievaststelling

Ei

projectsubsidie voor het jaar 2013 vast op ë 99.800,00.

Op basis van vorenstaande oven/vegingen en het gestelde in wet- en regelgeving stellen wij de
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Verrekening

U heeft een voorschot ontvangen van ë 99.800,00. De vastgestelde subsidie is gelijk aan het

voorschot zodat geen nabetaling zal plaatsvinden.
Wat verder van belang is

Wilt u in uw correspondentie het DOS-nummer vermelden dat rechts bovenaan in deze brief
staat? U kunt deze sturen naar: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. bureau Subsidies,
Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Bezwaarprocedure
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden volgens artikel 7:1 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dat gaat zo:

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.

2/2

PZH-2014-468132981
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 2

dd. 0.7-042014

