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Geachte mevrouw Meijs,
U heeft op 4 november 2019 subsidie aangevraagd. In deze brief informeren wij u over
ons besluit.
Wij verlenen u een subsidie van € 1.183.534
U ontvangt een subsidie van €1.183.534 voor 2020. De subsidie is als volgt
onderverdeeld:
‒ Jeugdgezondheidszorg
€ 660.909
‒ Maatschappelijk werk
€ 451.303
‒ Rijksvaccinatieprogramma € 71.322*
*De bijdrage inzake het RVP gebeurt vanwege de onzekerheid van de aantallen op
basis van de werkelijke aantallen (nacalculatie)
U ontvangt de subsidie volgens artikel 4:29 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en
onder voorwaarden en verplichtingen van de “Algemene subsidieverordening
Noordoostpolder”. Tevens is de “Subsidieregeling financiën en reservevorming bij
subsidieverstrekking” van toepassing. U vindt deze regelingen op de website
www.noordoostpolder.nl onder de zoekterm Subsidie.
Wij geven u minder subsidie dan u heeft aangevraagd
U heeft een subsidieaanvraag gedaan voor het Algemeen Maatschappelijk Werk en De
Jeugdgezondheidszorg van totaal € 1.279.532, maar u ontvangt daarvoor minder
subsidie. De reden daarvan is dat de gemeenteraad het subsidieplafond voor uw
organisatie heeft vastgesteld op € 1.062.212 voor het AMW en de JGZ. Daarnaast heeft
het college een eenmalig extra bedrag van €50.000 beschikbaar gesteld, waardoor het
totale subsidiebedrag voor het AMW en JGZ op €1.112.212 komt. Dit is het maximaal
beschikbare subsidiebudget voor het AMW en de JGZ. De aanvraag voor een hoger
subsidiebedrag wordt afgewezen op grond van artikel 4.25 lid 2 Awb en in samenhang
met art. 3 van de Algemene Subsidieverordening Noordoostpolder.
Sturen op resultaten
De door u voorgenomen activiteiten dragen bij aan versterking van de (preventieve)
ondersteuningsstructuur in ons sociaal domein.
De beoogde maatschappelijk effecten zijn:
- Iedereen doet mee;
- Vroegtijdig signaleren en voorkomen van zware inzet vanuit hulpverlening.

Wij hebben samen met u afspraken gemaakt over de te bereiken resultaten. Deze
resultaten staan per onderdeel beschreven in de bijlage 2 Excel format resultaten 2020.
Uw subsidie betalen we in vier gelijke delen bij voorschot uit
Wij maken dit bedrag over, in vier gelijke termijnen in maart, april, juli en oktober 2019,
naar rekeningnummer NL56ABNA0444658998 op naam van Zorggroep Oude en Nieuwe
Land. Daarbij vermelden we: subsidie ZONL 2019.
U krijgt het voorschot op grond van artikel 4:95 Awb.
Uw aanvraag tot vaststelling van deze subsidie ontvangen wij graag voor 15
april 2020
Hierbij verwachten wij het volgende:
Uw aanvraag bevat:
a. een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten
zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan en waaruit blijkt in hoeverre de
gesubsidieerde activiteiten hebben bijgedragen aan de beoogde resultaten en de
daaraan gerelateerde maatschappelijke effecten;
b. een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden
uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);
c. een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop; en
d. een beoordelingsverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant.
Aanvullend stellen wij als voorwaarden:
e. de maatschappelijk werkers en jeugdverpleegkundigen beschikken over de
specifieke deskundigheid en vaardigheden die nodig zijn voor een adequate
uitvoering van hun werkzaamheden binnen het sociaal domein van
Noordoostpolder.
f. een tussentijdse rapportage per 30 juni 2020 over het verloop van de
werkzaamheden en de financiën.
g. we starten een traject om te kijken hoe de JGZ in de toekomst georganiseerd kan
worden en wat er binnen het bestaande budget mogelijk is.
De overige verplichtingen die verbonden zijn aan deze subsidie staan vermeld
in de bijlage 1
Deze verplichtingen gaan onder andere over:
- het melden van afwijkingen;
- vermogensvorming;
- de wijze van berekenen subsidiabele kosten en uurtarieven.
Lees deze bijlage alstublieft zorgvuldig door.
Extra informatie
1. Als gevolg van mogelijke verschuivingen binnen de budgetten in het Sociaal Domein,
dient u er nadrukkelijk rekening mee te houden dat de bestaande subsidie aan uw
instelling de komende jaren lager kan zijn of geheel kan komen te vervallen.
2. De transformatie in het sociaal domein kan tot gevolg hebben dat subsidies worden
beëindigd omdat de gemeente kan besluiten activiteiten vanaf 2020 aan te besteden.
Mocht dit voor u van toepassing zijn dat bent of wordt u hiervan op de hoogte gesteld.
U ontvangt ons besluit later dan gebruikelijk.
De doorontwikkeling van het sociaal team had gevolgen voor de subsidieverlening 2019.
Daarom heeft onze besluitvorming vertraging opgelopen. In het accounthoudersoverleg is
dit besproken. Wij danken u voor uw begrip.
Wij wensen u veel succes met de uitvoering van uw werkzaamheden in 2020 en zetten
onze prettige samenwerking graag voort.
Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met dhr. M. Bron U bereikt hem via telefoonnummer 06 13340638,
of stuur een e-mail naar m.bron@noordoostpolder.nl.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

Bijlagen:
1. Bijalge 1: Verplichtingen verbonden aan subsidiebeschikking
2. Bijlage 2: Excel format resultaten

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Zorg ervoor
dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze brief. Daarmee
voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Zet






in uw bezwaarschrift ten minste:
uw naam, woonadres, telefoonnummer en e-mailadres;
de datum van uw bezwaarschrift;
een omschrijving of het nummer van het besluit waar u bezwaar tegen maakt;
waarom u het niet eens bent met ons besluit;
uw handtekening.

U stuurt het bezwaarschrift aan de gemeente Noordoostpolder.
Het adres is: Postbus 155, 8300 AD Emmeloord.
Wilt u meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften?
Bel dan met de gemeente Noordoostpolder via telefoonnummer 0527 63 39 11.
Heeft u spoed bij de beoordeling van uw bezwaren?
Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. U kunt direct nadat u een
bezwaarschrift heeft ingediend, een voorlopige voorziening vragen. Daarvoor is nodig dat
u spoedeisend belang heeft. Dat is het geval wanneer de uitvoering van het besluit
gevolgen heeft die niet ongedaan gemaakt kunnen worden. Een voorlopige voorziening
vraagt u bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Het adres is:
Rechtbank Midden Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Zijn er kosten aan verbonden?
Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.
Aan het vragen van een voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden.
Op www.rechtspraak.nl vindt u meer informatie over de hoogte van het bedrag.
Digitaal bezwaar indienen
U kunt digitaal bezwaar indienen via www.noordoostpolder.nl/bezwaar-en-beroep.
Hiervoor heeft u een DigiD nodig.
Bijlage 1

Verplichtingen verbonden aan deze subsidiebeschikking

Overige Subsidieverplichtingen (4:37 en 4:38 AWB)
a. Werkgebied: de op basis van deze beschikking uit te voeren activiteiten hebben in
overwegende mate betrekking op de inwoners van de gemeente Noordoostpolder.

b. Afwijking uitvoering van te leveren producten en/of activiteiten
Afwijkingen in de uitvoering van de activiteit(en) of het niet doorgaan daarvan
wordt direct gemeld aan de behandelaar van de gemeente onder vermelding van
de oorzaak of andere redenen.
c. Als in afwijking van het jaarplan en de jaarbegroting de te leveren prestaties sterk
achterblijven of niet in voldoende mate aan de eisen voldoen, of buiten de
subsidieperiode of te laat worden uitgevoerd, kan de gemeente de
subsidieverlening op grond van artikel 4.48 ten nadele van uw instelling wijzigen
of intrekken en het onverschuldigd betaald bedrag terugvorderen.
Vermogensvorming
a. Het toevoegen van subsidiemiddelen aan een egalisatiereserve uit een batig
exploitatiesaldo is slechts mogelijk als de activiteiten waarvoor subsidiemiddelen
in enig jaar of tijdvak zijn verstrekt, zijn uitgevoerd.
b. Als een egalisatiereserve aangehouden wordt, is financiële administratie zodanig
ingericht dat inzicht in de omvang en toevoeging van subsidiemiddelen verstrekt
door de gemeente Noordoostpolder aan die reserve inzichtelijk is.
c. De opgebouwde egalisatiereserve bedraagt maximaal 10% van het gemiddeld
jaarlijks subsidiebedrag.
Subsidiabele kosten en uurtarieven
a. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct
verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit.
b. Bij de berekening van de uurtarieven wordt uitgegaan van een integrale kostprijs,
daarbij rekening houdend met de cao-lonen geldend voor de branche van de
subsidieaanvrager.

