
p r o v in c i eLimburg

Directie P,Uimte

o¡¿nsr tandbouw en Platteland

De deputatie
van de provincie Limburg

Gelet op de strategische doelstelling 'Verhogen van de slagkracht en het innovatief vermogen van de landbouw
in Limburg';

Gelet op de operationele doelstelling 'Ondersteunen van projecten/organisaties binnen de beleidsdomeinen
Landbouw en Plattelandsontwikkeling via gerichte subsidiering, en in het bijzonder deze van pcfruit vzw, PVL
vzw en PIBO-Campus vzw als excellente centra voor de sectorgerichte uitbouw van demonstratief onderzoek en
als bevoorrechte partners van de provincie inzake voorbereiding en uitvoering van het Limburgs landbouwbeleid,
met het oog op het optimaliseren van de productiekwaliteit';

Gelet op de actie 'Financiële ondersteuning van organisaties actief in land- en luinbouw';

Gelet op het verzoek d.d. 2013-06-25 van het Steunpunt Groene Zorg vzw tot het verkrijgen van een
provinciale subsidie voor het werkjaar 2013;

Ovenategende dat hiervoor op artikel 620 0020/640 25 van het provinciebudget 2013 een krediet van
16 000,00 euro is ingeschreven;

Overuiregende dat de vzw Steunpunt Groene Zorg de volgende doelstellingen wil realiseren in de provincie
Limburg:

informatie geven aan land- en tuinbouw(st)ers en welzijnswerkers over de mogelijkheden van
zorgboerderijen en inlichtingen verstrekken rond het wettelijke kader van zorgboerderijen

- afstemmen van vraag en aanbod: screening van nieuwe kandidaat zorgboer(inn)en, zoeken naar
geschikte zorgboerderijen voor zorgvragers, begeleiden en opvolgen van zorgboerderijovereenkomsten

r organiseren van ontmoetingsmomenten, netwerkvorming en het opwekken van de persbelangstelling;

Overwegende dat de verantwoordingsstukken ter motivering van deze aanvraag (hel jaarverslag 2012 en
bijbehorend eindverslag) en de financiële status (de balans 2012, de resultatenrekening 2012 en de
ontwerpbegroting 2013), door de betrokken subsidieaanvrager werQen bezorgd.

Overwegende dat de verantwoordingsstukken na ontvangst door de Afdeling Economie en lnternationale
Samenwerking, Dienst Landbouw en Platteland werden getoetst aan het provinciaal reglement
betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van subsidies en op het toestaan van
reservevorming door subsidietrekkers;

Overwegende dat de maximum toegelaten reserve voor deze vereniging voor dit werkjaar berekend kan
worden op 282 008,50 euro (nl. personeelskosten + 75% van de werkingskosten);

Ovenruegende dat uit de controle van bovenvermelde aanvraag en verantwoordingsstukken blijkt dat de
vzw Steunpunt Groene Zorg hel werkjaar 2012heeft afgesloten met een reserve van 148 819,1ô euro
(nl. het eigen vermogen - de vaste activa);

Overuuegende dat de norm van de maximaal toegelaten reserve niet werd overschreden;
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de verslagen van de bijeenkomsten van het overle$platform zorgboerderijen
een beschrijving van de activiteiten die het werkingsgebied van de provincie overstijgen maar die er wel
relevant voor zijn.

Artikel 4 De vzw Steunpunt Groene Zorg zorgl ervoor dat de provincie in de begeleidende
communicatie naar de bevolking en bij publiekgerichte initiatieven voldoende aan bod komt als zijnde
subsidiërende instantie, De vzw Steunpunt Groene Zorg is eraan gehouden in elke briefwisseling of
publicatie omtrent bovenstaande, het provincielogo te vermelden.

Artikel 5 Bij niet-naleving van de voorwaarden vermeld onder artikels 2 en 3 van dit besluit kan de
provincie Limburg overgaan tot de gehele of de gedeeltelijke terugvordering van de betrokken subsidie
evenals de toekenning van nieuwe subsidies opschorten.

Artikel 6 Van dit besluit wordt een afschrift toegestuurd aan mevrouw Chris Vanhoof, vzw Steunpunt
Groene Zorg, Remylaan 4b te 3018 Wijgmaal.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Ludwig Vandenhove, Frank Smeets,
lnge Moors, Leopold Rutten, leden;
Liliane Vansummeren, provinciegriffier wd.

Hasselt d.d. 201 3-08-22

De verslaggever,
get. lnge Moors

5)
6)

De provinciegriffier wd.,
get. Liliane Vansummeren
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De gouverneur-voorzitter,
get, Herman Reynders

Voor eensluidend afschrift
de provinciegriffier
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