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Onderwerp 

Verlening subsidie voor het project Experimenteerruimte gemeente Weert 

Geacht college, 

Op 1 juli 2019 hebben wij uw verzoek van 25 juni 2019 om een provinciale subsidie voor bovengenoemd 
project ontvangen. Wij verzoeken u in alle contacten met ons over dit project het zaaknummer SAS-2019- 
04237 te vermelden. 

Op 20 augustus 2019 hebben wij van u de gevraagde aanvullende informatie ontvangen. Met deze 
informatie heeft u alle vereiste gegevens aangeleverd. 

In deze beschikking staat welk subsidiebedrag wordt verleend, hoe wij uw aanvraag hebben beoordeeld, 
en hoe de uitbetaling zal plaatsvinden. Daarnaast vermelden wij welke verplichtingen aan deze subsidie 
zijn gekoppeld en hoe de afrekening (vaststelling) van de subsidie zal plaatsvinden. 

Besluit 

Wij hebben besloten u een projectsubsidie te verlenen van maximaal € 50.000,00. 

Beoordeling 

Op deze subsidieaanvraag zijn de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Algemene Subsidieverordening 
Provincie Limburg 2017 e.v. (ASV 2017) en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie 
en concurrentiekracht 2013 e.v. van toepassing. 

Uw project betreft de uitvoering/openstelling van een gemeentelijke subsidieregeling genaamd 
“Experimenteerruimte onderwijs”, welke gericht is op het laagdrempelig stimuleren van (nieuwe) 
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initiatieven in het onderwijsveld van uw gemeente. Hiermee wordt onder andere de samenwerking tussen 
verschillende onderwijsinstellingen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs onderling, maar ook 
in de doorgaande lijn van primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs 
bevorderd. U kiest ervoor de regeling zo “open” mogelijk te houden om initiatieven niet al op voorhand te 
beperken. Criteria voor beoordeling zullen onder andere zijn: 

initiatieven zijn vernieuwend, innovatief en laagdrempelig toegankelijk; 
geïnitieerd door leerlingen, docenten, scholen en koepels; 
de toepasbaarheid, uitvoerbaarheid en overdraagbaarheid; 
etc. 

Het totale budget dat in de periode van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021 in het kader van uw 
subsidieregeling “Experimenteerruimte onderwijs” kan worden besteed, bedraagt € 175.000,00. U 
verzoekt om een provinciale bijdrage van € 50.000,00 en het overige budget neemt uw gemeente zelf 
voor haar rekening. 

Wij zien uw project als een pilot voor bestuurlijke samenwerking met het oog op de vormgeving van ons 
onderwijsbeleid voor de collegeperiode 2019-2023. Hiermee spelen we in op een 
verbetering/intensivering van de samenwerking tussen de provincie en gemeenten. 

Wat verwachten wij van u? 
Om het verleende subsidiebedrag te behouden, moet u voldoen aan de onderstaande verplichtingen: 

wij verwachten van u de volgende resultaten: 
Het bieden van experimenteerruimte aan (nieuwe) initiatieven in het onderwijsveld van uw 
gemeente middels de openstelling van een gemeentelijke subsidieregeling; 
Het actief informeren en betrekken van de projectleiding van de Onderwijswerkplaats bij de 
uitvoering van uw regeling, zodat gebruik kan worden gemaakt van de systematiek en het 
netwerk van de Onderwijswerkplaats; 
Het actief informeren en betrekken van de projectleiding van de Educatieve Agenda Limburg 
(EAL) bij de uitvoering van de regeling, zodat gebruik kan worden gemaakt van de expertise 
van de EAL op het gebied van monitoring, evaluatie en effectmeting, 

het project moet worden uitgevoerd volgens uw subsidieaanvraag van 25 juni 2019; 
het project heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021; 
na 1 januari 2021 dient de subsidieregeling te worden geëvalueerd. Een verslag van deze evaluatie 
dient u aan te leveren bij uw verzoek tot subsidievaststelling (vóór 1 juli 2021); 
op grond van artikel 21 van de ASV 2017 dient u schriftelijk en gemotiveerd het volgende te melden: 

het niet of niet geheel verrichten van de gesubsidieerde activiteiten; 
een wijziging van de looptijd van het project (zie de Beleidsregels verlenging uitvoeringstermijn 
gesubsidieerde projecten); 
wijzigingen van 20% of meer in de begrote kosten of opbrengsten. 

Deze meldingen kunnen gevolgen hebben voor de hoogte van uw subsidie. Wij attenderen u erop 
dat u deze zaken moet melden vóórdat ze worden doorgevoerd; 
als door of namens u één of meer publicaties worden gedaan over het gesubsidieerde project, moet 
het actuele logo van de Provincie Limburg worden gebruikt. 
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We willen u er nadrukkelijk op wijzen dat wanneer u voor de uitvoering van het project gebruik maakt van 
een derde partij (anders dan bij opdrachtverlening) en de subsidie (gedeeltelijk) wordt aangewend door of 
ten behoeve van deze derde partij, u als subsidieontvanger verantwoordelijk bent en blijft voor de 
nakoming van de in deze subsidiebeschikking opgenomen verplichtingen. Indien een dergelijke situatie 
zich voordoet, dient u derhalve de - in het kader van deze subsidiebeschikking opgenomen - 
verplichting(en) door te leggen aan deze derde partij. Bij de vaststelling van de subsidie dient u als 
subsidieontvanger aan te tonen dat aan deze verplichtingen is voldaan. Wanneer u niet kunt aantonen 
dat aan deze verplichtingen is voldaan, zal de subsidie lager worden vastgesteld conform het bij de 
verplichting opgenomen kortingspercentage/bedrag. 

Uitbetaling van de subsidie 
Wij verstrekken u een voorschot van 90% van het subsidiebedrag. 
Binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief zullen wij een bedrag van € 45.000,00 overmaken 
op rekeningnummer NL13BNGH0285009303. 

Het eventuele resterende bedrag zal worden uitbetaald bij de afrekening van de subsidie. 

Afrekening van de subsidie 
Na afronding van het project en in ieder geval voor 1 juli 2021 dient u ons de volgende gegevens te 
overleggen voor de definitieve afrekening van de subsidie: 

een verzoek tot afrekening van de subsidie met een inhoudelijke eindrapportage over het project. In 
deze eindrapportage moet worden weergegeven in hoeverre de in deze 
subsidieverleningsbeschikking opgenomen activiteiten c.q. resultaten zijn gerealiseerd en in 
hoeverre aan de in deze subsidieverleningsbeschikking opgelegde verplichtingen is voldaan; 
een bestuursverklaring inzake de werkelijke projectkosten; 
bewijs van het gebruik van het provinciale logo indien sprake is geweest van publicaties; 

Bij het niet behalen van de resultaten zullen wij als volgt korten op de verleende subsidie: 
Indien geen experimenteerruimte aan (nieuwe) initiatieven in het onderwijsveld van uw gemeente 
wordt geboden middels de openstelling van een gemeentelijke subsidieregeling: 100% 
Indien de projectleiding van de Onderwijswerkplaats bij de uitvoering van uw regeling niet actief 
wordt geïnformeerd en betrokken, zodat gebruik kan worden gemaakt van de systematiek en het 
netwerk van de Onderwijswerkplaats: 10% 
Indien de projectleiding van de Educatieve Agenda Limburg (EAL) niet actief wordt geïnformeerd en 
betrokken van de bij de uitvoering van de regeling, zodat gebruik kan worden gemaakt van de 
expertise van de EAL op het gebied van monitoring, evaluatie en effectmeting: 10% 

Als u niet (geheel) en/of niet tijdig voldoet aan de eerdergenoemde verplichtingen, kan de subsidie lager 
of op nihil worden vastgesteld (zie Beleidsregels sanctie- en handhavingsbeleid bij subsidies 2017). Het 
reeds uitbetaalde bedrag zal dan (deels) worden teruggevorderd. 

De provinciale subsidie wordt vastgesteld op maximaal 28,6% van de werkelijke projectkosten. 
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Heeft u nog vragen? 
Bij vragen over de inhoud van dit besluit kunt u onder vermelding van het zaaknummer SAS-2019-04237 
contact opnemen met de heer D. Pieters, telefoon +31 6 21 23 45 29, e-mail 
dhemm.pieters@prvlimburg.nl en over de procedure met mevrouw D. Schmitz, telefoon +31 43 389 73 
21, e-mail d.schmitz@prvlimburg.nl. 

Overige zaken 
U kunt aan deze subsidieverlening, ook in het geval dat vaker subsidie is verleend, geen enkele 
verwachting ontlenen ten aanzien van eventuele toekomstige subsidieaanvragen. 
Wij houden ons het recht voor om elk jaar, op basis van de ontvangen aanvragen, tot een hernieuwde 
beleidsafweging en prioritering te komen. 

Deze subsidieverlening wordt opgenomen in het openbaar subsidieregister. In dit subsidieregister wordt 
opgenomen welke organisatie, welk subsidiebedrag voor welk(e) project/activiteiten ontvangt. 

Onze regelingen, beleidsregels en het actuele logo van de Provincie Limburg zijn te vinden op 
www.limbura.nl/subsidies. 
Wij wensen u veel succes met de uitvoering van het project. 

Rechtsbescherming 
Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u 
bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een 
bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het 
bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten; de naam en het adres van de 
indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de 
redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde 
Staten van Limburg, Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA 
Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl. 

Gedeputeerde Staten van Limburg 
namens dezen. 

drs. P.W.J.M. van Tilburg 
senior cluster Subsidies 
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