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Bijlage(n) Model accountantsverklaring

Geachte heer Schampers,

1. Grondslagen subsidie

Op 11 november 2010 heeft de gemeenteraad van Haarlem ingestemd met het

besluit van het college van burgemeester en wethouders om voor 2011 aan de

stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem subsidie te verlenen voor de

huur van een nog te realiseren depot in Amsterdam.

In uw brief d.d. 17 december 2010 gaf u te kemien dat genoemd depot wegens

vertraging niet voor het einde van het derde kwartaal van 2011 opgeleverd kan

worden. U verzoekt daarom een deel van de gereserveerde subsidie van 165.000

euro aan te wenden voor de huurlasten bij het huidige depot van Yan Kralingen en

Baars. Gezien de doelstelling van de subsidie, honoreren wij uw verzoek.
c

In deze beschikkmg zijn de hieraan verbonden rechten en verplichtingen

opgenomen.

2. Subsidiebedrag, doelstelling én activiteiten

Aan uw instelling wordt een subsidie verleend, van maximaal € 105.000 voor 2011

n.a.v. uw subsidieaanvraag d.d. 17 december 2010. Deze subsidie is bedoeld voor

de huur van het depot bij Van Kralingen en Baars.

3. Bevoorschotting

De verleende subsidie wordt in de vorm van een voorschot ad € 105.000,- in gelijke

bedragen uitbetaald in twee tennijnen gelijkmatig gespreid over 2011. Betaling

vindt plaats door overmaking op bankrekening 626931193 van uw instelling o.v.v.

'2010/421831, huur depot20l !'.

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden.
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4. Subsidieverpliclitingen

Op deze subsidieverlening zijn de bepalingen uit de Algemene Subsidieverordening

van de getneente Haarlem en de Algemene Wet Bestuursrecht vsiii toepassing.

De hieronder genoemde verplichtingen wil ik graag in het bijzonder onder uw

aandacht brengen. Dit laat onverlet andere verplichtingen die ingevolge geldetide

wet- en regelgeving op u toepasselijk zijn.

5. Voortgangsrapportage
Tijdens het subsidietijdvak waarvoor de onderhavige subsidie is verleend vindt één

keer per jaar, in de maand september, overleg met uw. instelling plaats over de

voortgang van de realisatie van uw prestatieplan. Voorafgaand hieraan dient u

hiervoor, vóór 1 augustus, een kort inhoudelijk en fniancieel verslag in te dienen.

Indien zich relevante en significante ontwikkelingen voordoen die afwijken van de

afgegeven beschikking, wordt u geacht ons hiervan onverwijld in kennis te stellen.

6. Financiële verantwoording en rechtmatigheidcontrole
Na afloop van het kalenderjaar dient u eenjaarrekening in. Bij de verantwoording

van.de uitgaven wordt gecontroleerd of de uitgaven besteed zijn aan de in het

voornoemde prestatieplan omschreven bestenimingsdoel(en) én activiteiten,

alsmede of de wet- en regelgeving en de onder 4 genoemde subsidieverplichtingen

zijn nageleefd.

De controle op de rechtmatigheid dient expliciet in de tekst van de

accountantsverklaring te zijn opgenomen. U dient uw accountant voor de controle

van de jaarrekening 2011 opdracht te geven een verklaring af te geven bij de

financiële verantwoording van de verleende subsidie volgens het meegezonden

model accountantsverklaring.

7. Inhoudelijke verantwoording
Uw instelling moet het college van burgemeester en wethouders scliriftelijk
informeren over de realisatie van de in voornoemd prestatieplan omschreven
bestemmingsdoel(en) én activiteiten.

8. Vervaldata verant\voording(en)
Uw instelling moet het inhoudelijk jaarverslag en het financieel verslag

(jaarrekening inclusief balans met toelichting en accountaiUsverklaring) uiterlijk

vóór 1 mei in het jaar na,afloop van het kalenderjaar waarop de subsidieverlening

betrekking heeft indienen.

Voor de definitieve vaststelling van de aan u verleende subsidie dient u hiertoe

gelijktijdig met voomoemd financieel en inhoudelijk verslag een aanvraag bij het

college van burgemeester en wethouders van Haarlem in.

9. Sancties bij niet naleving subsidieverplichtingen

Met college van BifeW kan besluiten de verleende subsidie vast te stellen op een

lager bedrag of op nihil als blijkt dat:

a. de vervaldata omtrent de inhoudelijke en financiële verantwoordingen

worden overschreden en/of de subsidieverpliehtingen niet worden

nageleefd.
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b. de rechtmatigheid van de verleende subsidie niet of slechts deels kan

worden vastgesteld. De reeds verleende voorschotten worden in zo'n geval

gedeeltelijk of geheel teruggevorderd.

10. Mededelingen
Aan deze beschikking kunnen geen rechten worden ontleend voor de toekomst.

Elk jaar zal de gemeenteraad opnieuw, mede in het kader van de begrotings-

behandeling, afwegingen maken over de verlening en de hoogte van subsidies.

11. Tot slot
Mocht u op grond van het bovenstaande,aanvullende informatie wensen, dan kimt u
contact opnemen met Blanka de Bmyne van de afdeling Econornie en Cultuur,
Hoofdafdeling Stadszaken (tel. 5113487).

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Haarlem,

namens dezen,

Steef de Looze,

tloofd afdeling Economie en Cultuur
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Bezwaarclausule
Teoen dit besluit kan door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt bij het eollege van

burgemeester en wethouders, postbus 511, 2003 PB Haarlem. U moet dan binnen zes weken na de

verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarsehrift moet (en minste de .

volgende gegevens bevatten:

- uw naam en adres

- de verzenddatum van uw brief

- het besluit waartegen u bezwaar maakt

- de reden voor uw bezwaar

- uw handtekening

Vernield in de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'bezwaar', tj kunt de inwerkingtreding van

het besluit niet uitstellen door een bezwaarsehrift in te dienen. Wel kunt u, als u een bezwaarsehrift

heeft ingediend, in geval van spoed om een voorlopige voorziening verzoeken. Op basis van deze

voorlopige voorziening kan de werking van het besluit eventueel opgesehort worden. Het verzoek kunt

u indienen bij de Voorzieningenreehter van de Rechtbank te Haarlem, seetor Bestuursreeht, postbus

956. 2003 RZ Haarlem. Dit verzoek moet aan dezelfde eisen voldoen als het bezwaarschrift. U moet

griffierechten betalen voor de behandeling van dit verzoek.

Adinuilt

Archief
Subsidiebureau t.a.v. J.M. Clay

- etc


