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Geachte mevrouw Vetketel,

Op 30 januari 2018 ontvingen wij uw subsidieaanvraag. U vraagt een subsidie aan van 
€ 75.000,- te verlenen voor uw project Multifunctioneel speel- en ontmoetingsplaats 
Harbrinkhoek/Mariaparochie. In deze brief leest u ons besluit.

W ij hebben een bes lu it genom en op uw  aanvraag
1. Wij verlenen u subsidie
Wij verlenen u een subsidie van 50% van de begrote subsidiabele kosten van 
€ 155.287,- inclusief btw tot een maximum van € 75.000,-.
De subsidiabele kosten zijn Inclusief btw, omdat het project wordt uitgevoerd door een private 
partij. De private partij kan de btw niet verrekenen met belastingdienst. De facturen moeten 
op naam worden gesteld van de private partij.

2. U ontvangt nu nog geen voorschot
In overeenstemming met artikel 2.2.10 van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 
verstrekken wij u een voorschot na de start van uw project. U kunt ons vragen een voorschot 
te betalen zodra u met uw project gestart bent. U maakt hierbij gebruik van het formulier 
Indienen wijzigingsverzoek

Uw aanvraag vo ld oe t aan ons bele id en de geldende regels
U ontvangt de subsidie omdat uw aanvraag voldoet aan:
• de Algemene wet bestuursrecht (Awb);
• de criteria in hoofdstuk 1 en paragraaf 2.2 Leefbare kleine kernen van het 

Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 (het Uitvoeringsbesluit) zoals die golden op 
de datum van ontvangst van uw aanvraag;

• ons beleid dat de identiteit en leefbaarheid van de kleine kernen versterkt en onze 
begroting van 2018.
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W elke vo o rsch rifte n  ge lden voo r u
Aan deze subsidieverlening verbinden wij de volgende voorschriften:
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1. U voert de volgende activiteiten uit:
a. U ontvangt subsidie voor de volgende activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van de 

ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid in het dubbeldorp Harbrinkhoek-Mariaparochie:
• Aanleg bestrating en nieuwe valondergrond inclusief opruim- en 

grondwerkzaamheden enz.
Aanpassing speeleiland, aanleg kunstgrasveld met omheining.
Realisering peuterspeelhoek Bambino.
Aanleg Chillplek met Gaudibank, diverse zitelementen en zitpalen.
Natuurlijk spelen waaronder klimkiautertoestel, kabelbaan, moestuin.
Aanleg Amphitheater met toogplaats en decorwand.
Terrasoverkapping, inclusief meubilair, afsiuitbare poort.
Aanleg beachvolleybalveld en bergruimte.

De omschrijving van deze activiteiten baseerden wij op uw aanvraag van 
30 januari 2018 en uw herziene begroting van 5 april 2018.

b. U realiseert deze activiteiten in de periode van 30 januari 2018 tot 1 november 2018.
c. De activiteiten en de kosten die u maakt moeten voldoen aan de artikelen van hoofdstuk 1 

en paragraaf 2.2. Leefbare kleine kernen van het Uitvoeringsbesluit.

2. U meldt ons wijzigingen
Gaat u de activiteiten niet of anders uitvoeren dan moet u dit, binnen twee weken nadat u dat 
weet, bij ons melden. Afhankelijk van de omvang van de wijziging kan de subsidieverlening 
door ons gewijzigd worden. U kunt dan tegelijkertijd een verzoek tot wijziging van de 
beschikking indienen. Als u een wijzigingsverzoek wilt indienen, gebruik dan het formulier 
Indienen wijzigingsverzoek.

4. U dient een eindrapportage in
a. U dient voor 1 februari 2019 een eindrapportage in om uw subsidie te verantwoorden. U 

maakt hierbij gebruik van het formulier Verzoek tot vaststelling.
b. Uw eindrapportage bestaat uit een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat:

• de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
• is voldaan aan de aan de subsidie verbonden voorschriften.

5. Uw administratie moet in orde zijn
U voert een deugdelijke administratie zodat u bij een eventuele controle kunt aantonen dat u 
de activiteit heeft uitgevoerd en de kosten heeft gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit een 
urenadministratie of andere gangbare manieren van inzichtelijk maken. Als u kosten op 
factuur heeft gemaakt, moet u ook deze facturen bewaren.

A anvu llend v o o rs c h rift con fo rm  a rtik e l 2 .2.9 van he t U itvoe rin gsb es lu it
In aanvulling op de artikelen 1.4.1, 1.4.5 en 1.4.6 bent u verplicht binnen twaalf maanden na 
datum van de subsidieverlening te starten met de uitvoering van de activiteit en deze binnen 
drie jaar na datum subsidieverlening te hebben afgerond.

V asts te lling  van de subsid ie
Na ontvangst van uw eindrapportage stellen wij de subsidie vast. U ontvangt nooit meer 
subsidie dan het maximale subsidiepercentage en subsidiebedrag dat wij u verleenden.
Wij kunnen de subsidie wel lager vaststellen dan het verleende subsidiebedrag. Zie hiervoor 
artikel 4:46 van de Awb. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u de activiteiten niet of anders 
hebt uitgevoerd.
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W ij w aarde ren  he t a ls u naar onze financ ie le  b ijd ra ge  v e rw ijs t
Wij stellen het op prijs als u bij publiciteit over deze activiteiten laat weten dat u een financiele 
bijdrage van ons kreeg. U kunt een logo kiezen op overijssel.nl/logo.

Als u he t n ie t eens ben t m et ons bes lu it
Bent u het nIet eens met dit besluit dan kunt u een bezwaarschrift Indlenen bIj team Jurldische 
Zaken. Vermeldt u daarin uw naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht en de redenen van het bezwaar.
Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze brief 
is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer mogen behandelen.
Op overijssel.nl/bezwaar, leest u hoe u uw bezwaar kunt indienen.
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U ku n t co n ta c t m et ons opnem en a ls u vragen heb t
U kunt het Uitvoeringsbesluit en de genoemde formulieren vinden op onze website 
overijssel.nl/subsidie. Hebt u vragen over deze brief dan kunt u contact opnemen met Anthony 
Leleulya, telefoonnummer 038 499 83 86.

Als u ons een brief of een e-mail stuurt, wilt u dan het kenmerk en zaaknummer vermelden. 
Wij kunnen uw vraag dan sneller beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,

Henk Vrielink,
teamleider Subsidieverlening


