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Vaststelling subsidie voor het project: Stedelijke Ontwikkeling gemeente Gulpen-Wittem

Geachte heer

ln onze beschikking van 28 november 2017, kenmerk2O17l83O21, hebben wij u in het kader van de

Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en artikel4:23, derde lid, sub d van de

Algemene wet bestuursrecht voor bovengenoemd project een subsidie verleend van maximaal

€ 950.000,00.

Bij,brief van27juni2019, kenmerk 2}1gl4g1g1, hebben wijde subsidie herijkt en maximaal

€ 1.250,000,00 verleend.

Op 23 december 2022 hebben wij uw verzoek van 22 december 2A22 om subsidievaststelling voor

bovengenoemd project ontvangen. Wijverzoeken u in alle contacten met ons over dit project het

zaaknummer SAS-201 7-02279 te vermelden.

Beoordeling en besluit
Wij hebben, op basis van de door u ingediende stukken, geconstateerd dat de in dq beschikking

opgenomen verplichtingen door u zijn nagekomen. Deze verplichtingen betreffen Centrumplan fase I en

ll, herinrichting Prins W. Alexanderplein, unilocatie Sophianum, herinrichting Timpaan en

gemeenschapsvoorziening Gulpen en herinrichting LooierslraatGulp.
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U heeÍt een goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant overgelegd. ln genoemde

verleningsbeschikking is bepaald dat de provineiale bijdrage nooit hoger zal ztln dan de gemeentelijke

bijdrage.

Uit de overgelegde finànciële gegevens blijkt dat de totaal gerealiseerde kosten € 9.875.627,00

bedragen. Door het Waterschap is een bedrag van € 480.000,00 bijgedragen en door uw gemeente

C 8.145.627 ,00. Het tekort bedraagt derhalve € 1 .250.000,00.

Wij hebben de subsidie daarom vastgesteld op het maximale subsidiebedrag van € 1.250.000,00. De

gemeentelijke bijdrage is daarmee hoger dan de provinciale bijdrage'

Wij hebben u een voorschot verstrekt van € 1.000.000,00. Het restantbedlag van € 250.000,00 zal binnen

zes weken na de verzenddatum van deze brief worden overgemaakt op bankrekeningnummer

Heeft u nog vragen?
Bij vragen kunt u contact opnemen met bovengenoemd behandelend medewerker

Vanaf 1 februarí 2020 werkt de Provincie Limburg met eHerkenning. ln de toekomst dient u uw aanvraag

middels eHerkenning in te dienen. eHerkenning is een initiatief van de Rijksoverheid voor veilig inloggen

bij (overheids)organisaties, speciaal voor bedrijven. Ondernemers of medewerkers van een organisatie

kunnen zich met één inlogmiddel veilig en eenvoudig online identíficeren bij verschillende organisaties.

Hierdoor hoeft u niet steeds opnieuw wachtwoorden aan te Vragen en te onthouden. Wacht niet langer en

yraag eHerkenning vandaag nog'aan. Voor informatie ga naar www.eherkenning.nl.

Rechtsbescherming
Als dit besluit uw belang reêhtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunl u

bezwaar maken. U moet dan binnen zes wekên na de dag waarop dit besluit is verzónden een

bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het

bezwaarschriÍt 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, Algehele Jtiridische Zaken, team Rechtsbescherming; Postbus 5700;6202

MA Maasiricht. Voor meer informatie verwijzen wiju naar www.limburg.nl.

Als uw bezwaar is gericht tegen een besluit van het College van Gedeputeerde Staten, is naast het

indiènen van uw bezwaarschrift per post ook de elektronische weg opengesteld. U dient dan gebruik te

maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD'module (voor

particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de

Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt ondertekenen. Op deze wijze

wordt onder andere gewaarborgd dat het elektronisch verkeer op een betrouwbare en vertrouwelijke

manier plaatsvindt. De webformulieren zijn geplaatst op de website van de Provincie Limburg en te

raadplegen via www.limburg.nl/lokeVproducten-diensteni@606/bezwaar'beslissing/-onder 'Hoe dient u

uw bezwaar in?'

De directe link naar de DigiD-module (voor particulieren) is:

formulieren.limburg.nllprovincielim burglBezwaar-lndienen-D.
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De directe link naar de eHerkenning-module (voor ondernêmers en organisaties, ingebchreven bij de

Kamer van Koophandel) is:-Íormulieren.limburg.nllprovincielimburg/BezwaarJndÍenen-eH.

Gedeputeerde Staten van Limburg

namens dezen,

drs. E.L.H. Moonen
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