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Geachte
Op l5 januari 2018 ontvingen wij uw subsidieaanvraag voor het project Drents onderzoek laaggeletterden inclusief monitoring. ln deze brief informeren wij u over ons
besluit op uw aanvraag.
ln Drenthe zijn naast het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe, diverse regionale en lokale partijen actief om laaggeletterdheid in Drenthe te bestrijden of tegen
te gaan. Deze actoren zetten een aantal acties in gang om ervoor te zorgen dat de geletterdheid in Drenthe toeneemt. Onderzoek toont aan dat taaltrajecten renderen. De
vraag is wat de impact van interventies en inzet op het gebied van laaggeletterdheid in
de provincie Drenthe is en wat succesfactoren zijn om de impact van trajecten voor
laaggeletterden te kunnen vergroten.
Uw project beoogt allereerst de huidige Drentse situatie betreffende de aanpak van
laaggeletterdheid in beeld te brengen en te kijken wat wel en niet werkt. Dit zal
moeten aansluiten op andere onderzoeken die momenteel worden uitgevoerd zoals
het'krimponderzoek' en het 'intergenerationeel onderzoek', of reeds zijn uitgevoerd.
Hiermee wordt een gedegen kennisbasis ontwikkeld voor de aanpak van laaggeletterdheid in Drenthe. Vervolgens zal worden gekeken naar de mogelijke organisatievorm om deze kennis duurzaam te kunnen vastleggen. Tevens ontwikkelt u in afstemming met het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe een monitor systeem
dat in het werkveld kan worden gebruikt.
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De door u opgevoerde activiteiten passen in de visie van de provincie Drenthe zoals
beschreven in de Visie op Leefbaarheid en Krimp 2016-2020 en het Uitvoeringsprogramma daarvan voor 2017.

Besluit
Wij hebben besloten u een subsidie van maximaal €218.120,-- te verlenen op grond
van de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2017 (ASV 2017). Het
betreft € 108.760,-- uit Boekjaar 2018 en € 109.360,-- uit Boekjaar 2019.
Voorschot
Wij hebben besloten u een voorschot te verstrekken van € 87 .248,00,-- zijnde 40%
van de verleende subsidie. Dit voorschot maken wij binnen dertig dagen na dagtekening van deze brief over op IBAN NL05 INGB 0657 6187 05, onder vermelding
van het kenmerk van deze brief.
Op basis van de tussentijdse rapportage gaan wij over tot verdere bevoorschotting
volgens onderstaand schema.

Wanneer

Percentage

Binnen dertig dagen
Na ontvangst van uw tussentijdse rapportage voor
31 december 2018 en uw voorschotverzoek (bij positieve beoordeling van de rapportage)
Na ontvangst van uw vaststellingsverzoek voor
1 april 2020 (b¡j positieve vaststelling van de subsidie)

40
40

Maximaal de overige 20

Prestatieverplichtingen
Voor deze subsidie dient u de volgende prestaties uit te voeren overeenkomstig uw
activiteitenplan:

.
.

het onderzoeksteam werkt nauw samen met het Bondgenootschap voor een
geletterd Drenthe. Vanuit het Bondgenootschap wordt een begeleidingsteam
gevormd dat voor uw onderzoekers in het project aanspreekpunt is;
via monitoronderzoek brengt u in kaart:
- wat de impact is van de Drentse interventies voor laaggeletterdheid voor de
deelnemers;

-

wat de succes- en faalfactoren zijn van de gerealiseerde Drentse leertrajecten;
wat de Drentse investeringen (in mensen en geld) voor laaggeletterdheid opleveren;

-

.

o
.

wat de huidige Drentse behoeften, mogelijkheden en kansen zijn op het gebied
van voorkomen en tegengaan van laaggeletterdheid;
- wat de onverwachte neveneffecten voor verschillende andere sectoren (zoals
arbeid, zorg en welzijn) zijn door de Drentse interventies van laaggeletterdheid;
de onderzoeksresultaten worden onder de aandacht gebracht bij relevante personen en doelgroepen om de resultaten te gebruiken bij praktische interventies en
de aanpak van laaggeletterdheid door onder andere gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, scholen en taalaanbieders. Dit gebeurt in afstemming met het Bondgenootschap en het Drents Trendbureau;
de onderzoeksresultaten zullen vrij beschikbaar zijn;
het onderzoeksteam neemt deel aan (landelijke) conferenties en participeren in
lokale netwerken om de opgedane kennis te verspreiden;
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.
o

.
¡

het onderzoeksteam maakt een publieksvriendelijke factsheet met de belangrijkste

onderzoeksresultaten ten behoeve van sleutelpersonen bijgemeenten, onderwijsen zorginstellingen;
het onderzoeksteam stelt een projectrapport (factsheet) op aan het einde van
het project, die via het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe zal worden
gedeeld met alle berokken instanties en stakeholders (gemeenten, zorginstelling,
bibliotheken, taalaanbieders, welzijnsinstellingen en onderuvijsinstellingen);
er zal allereerst een implementatiemodel voor zorginstellingen, gemeenten en taalaanbieders beschikbaar komen om gelijkwaardig taalaanbod lokaal te kunnen implementeren;
daarna zullen specifiek voor de Drentse gemeenten en het Bondgenootschap voor
een Geletterd Drenthe beleidsaanbevelingen en factsheets ontwikkeld worden die
kaders geven om op lokaal niveau het taalaanbod voor laagtaalvaardige Drentenaren te kunnen faciliteren.

Randvoonvaarden
o Het onderzoeksteam versterkt de kennis in Drenthe op het gebied van de aanpak
van laaggeletterdheid in nauwe samenspraak met het Bondgenootschap voor een
geletterd Drenthe door:

-

o

.

inbreng bestaand onderzoek;
toepasbaar maken van onderzoek naar de Drentse context'
doen van aanvullend onderzoek zoals:
o monitor¡ng van bereik;
o hebben campagnes en trajecten voldoende impact;
o wât zijn succesfactoren (naast analyses van de Drentse interventies en
taaltrajecten inbreng met'good practices'uit Nederland en alle EU-landen);
inrichten van monitoring van de Drentse aanpak;
houden van werkateliers/bijdrage leveren aan congressen/symposia;
kennis delen met andere kennispartners binnen een door het Bondgenootschap
van een geletterd Drenthe in te richten kennisnetwerk.

Er is ondersteuning bij de aanpak van laaggeletterdheid door de partners in het
Bondgenootschap op de volgende onderdelen:
- werving en toeleiding
- versterken van de samenwerkingsstructuur tussen partners
- samenstelling inhoudelijk curriculum en leermaterialen

-

professionaliseringdocenten
ondersteuning vrijwilligers
uitvoering van campagnes.
Het onderzoeksteam is goed bereikbaar voor deelnemers aan het kennisnetwerk in
Drenthe.

Aanvullende verplichtingen
. U verricht de prestaties vóór 31 december 2019.
¡ U dient vóór 31 december 2018 een tussentijdse rapportage in. Tegelijkertijd met
deze rapportage kunt u een verzoek om een tweede voorschot indienen.
r ln de zomer van 2019 zal er een tussenevaluatie plaatsvinden, daarbij zal worden
bekeken of er een mogelijkheid is om voor 2020 een nieuwe subsidieaanvraag in
te dienen.
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U bewaart de stukken die betrekking hebben op de besteding van de subsidie en
de uitvoering van de activiteiten tot zes maanden nadat de activiteiten zijn uitgevoerd.
a

Daarnaast verzoeken wij u om in uw communicatie over de activiteiten tot uitdrukking te brengen dat deze mede mogelijk worden gemaakt door de provincie
Drenthe. Dit met het oog op het informeren van de burgers over de besteding van
belastinggelden.

Meldingsplicht
Als blijkt dat u de gesubsidieerde activiteiten niet zult uitvoeren of dat u niet aan alle
verplichtingen zult voldoen, stelt u ons daarvan direct schriftelijk of per mail op de
hoogte.
Daarnaast stelt u ons zo spoedig mogelijk op de hoogte van:
relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden
wijzigingen van de statuten betreffende de vorm van de rechtspersoon, de persoon
van de bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon.

-

lndien u niet voldoet aan de meldingsplicht, kunnen wij dit besluit tot subsidieverlening
in uw nadeel wijzigen of intrekken en het uitbetaalde subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Vaststelling
U dient binnen dertien weken nadat de activiteiten zijn uitgevoerd, maar uiterlijk op
31 maart 2020, een verzoek tot vaststelling in. ln het verzoek tot vaststelling toont u
aan dat de activiteiten zijn verricht en dat aan de opgelegde prestatieverplichtingen is
voldaan. Het verzoek tot vaststelling bevat in ieder geval:
- deonderzoeksresultaten

-

een activiteitenverslag
een financieel verslag of jaarrekening
andere gegevens en bescheiden.

Het niet tijdig indienen van het verzoek tot vaststelling kan gevolgen hebben voor de
hoogte waarop de subsidie wordt vastgesteld. Als u geen verzoek tot vaststelling
indient, stellen wij de subsidie ambtshalve vast. Wij doen dat op grond van de informatie die wij op dat moment hebben, waardoor de subsidie vaak lager of op nihil
wordt vastgesteld.

Juridisch kader
Op dit besluit is de volgende wet- en regelgeving van toepassing:
de Algemene wet bestuursrecht;
de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;
verordening (EU) Nummer 65112014 van de Commissie van 17 )uni 2014, waarbij
bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag
met de interne markt verenigbaar worden verklaard, Algemene Groepsvrijstellings-

-

verordening (AGW (PbEU L18711\.
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Staatssteun
Voor uw aanvraag hebben wij gekeken of er sprake is van staatssteun. Dit is bij u het
geval, omdat uw onderneming door middel van staatsmiddelen selectief wordt gesteund, en er door de mogelijke ontwikkelingen van het project een verstoring van de
interne markt kan zijn. Deze steun valt onder de werking van de AGW. ln het bijzonder onder de steun voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (Hoofdstuk lll Deel 4
van de AGW, specifiek fundamenteel onderzoek, artikel 25,lid 2, onder a, van de
AGW.
De in aanmerking komende kosten kunnen tot 100% worden gesubsidieerd. De totale
subsidiabele kosten van uw project bedragen €218120,--. De steunintensiteit van de
provincie Drenthe bedraagt hiermee 100o/o.
Uw project voldoet aan de gestelde voorwaarden voor deze steun en aan de algemene bepalingen van de AGW. De te verlenen subsidie heeft een stimulerend
effect in de zin van voornoemde verordening van de Europese Commissie. Daarmee
kan de subsidie geoorloofd worden vedeend.

Wij geven van de verlening van deze subsidie, overeenkomstig de desbetreffende
bepalingen van de AGW, binnen twintig werkdagen na dagtekening van deze beschikking kennis aan de Europese Commissie en publiceren deze beschikking op
onze website.
Betaling van de subsidie sluiten wij uit, indien zou blijken dat de aan uw onderneming
verleende steun onrechtmatig is en onverenigbaar is verklaard met de interne markt.

Nadere informatie

Wijverzoeken u alle correspondentie betreffende deze zaak te sturen naar
post@drenthe.nl onder vermelding van zaaknummer 201703261. Mocht u nog vragen
hebben, dan kunt u contact opnemen met
telefoonnummer
(0592)
of met
telefoonnummer (0592)
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van

a.i,

voorzitter

km/coll.

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending ervan, hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. De dag van verzending is de dagtekening van het
besluit. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift verwijzen wij u
naar www. provi ncie.drenthe. nl/bezwaarprocedure.

