
 

 

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 202000804 te vermelden. 

 

63030024/01/440670 Overige subsidies (1) 

 

 

 

Aan: 

Maastricht University School of Business and Economics 

t.a.v.  

Tongersestraat 53 

6211 LM  MAASTRICHT 

 
6211 LM53 

 

Drents onderzoek laaggeletterden, fase 2      Tongersestraat 53 6211 LM  202000804-00875292  

 6211 LM MAASTRICHT  Drents onderzoek laaggeletterden, fase 2    

Assen, 7 april 2020 

Ons kenmerk 202000804-00877529 

Behandeld door  

Verplichtingennummer 78176 

Onderwerp: Verlening subsidie Drents onderzoek laaggeletterden Fase 2 

 

Maastricht University School of Business and Economics Mevrouw M. Segers Tongersestraat   

MAASTRICHT      Ondertekening in mandaat (zonder zaaksluiting)        V 63030024/01/440670 

Overige subsidies (1)9316097 Programma 6. Cultuur 9316396 Product 6.3 Cultuur en maatschappij Een 

Geachte , 

 Ja .78176 Projectsubsidie  AGVV

Op 5 maart 2020 ontvingen wij uw subsidieaanvraag voor het project ‘Drents onderzoek 
laaggeletterden Fase 2’. Op 12 maart 2020 ontvingen wij de aanvullende informatie om de aanvraag 

compleet te maken. In deze brief informeren wij u over ons besluit op uw aanvraag. 

 

In Drenthe zijn naast het ‘Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe’ diverse lokale en regionale 
partijen actief om laaggeletterdheid te bestrijden of tegen te gaan. Met het project ‘Drents onderzoek 
laaggeletterden Fase 1’ heeft u de huidige Drentse situatie betreffende de aanpak van 

laaggeletterdheid in beeld gebracht (monitor), de impact van taalinterventies op de doelgroepen 

gemeten en succes- en faalfactoren van de aanpak en de (neven)opbrengsten in kaart gebracht. 

Met het vervolgproject wilt u hierop voortbouwen door duurzame inbedding van de monitor en de 

impactmeting te realiseren en door het monitoren van reeds in gang gezette beleidsinitiatieven en het 

borgen van kennisdeling. 

 

Besluit 

Wij hebben besloten u een incidentele subsidie van maximaal € 75.000,00, te verlenen op grond van 

artikel 1.6, eerste lid, onder c, van de Algemene Subsidieverordening provincie Drenthe 2017 (Asv 

2017).   

 

Voorschot 

Wij hebben besloten u een voorschot te verstrekken van € 60.000,00, zijnde 80% van de verleende 

subsidie. Dit voorschot maken wij binnen dertig dagen na dagtekening van deze brief over op 

bankrekeningnummer , onder vermelding van het kenmerk van deze brief. 
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Prestatieverplichtingen 

Voor deze subsidie moet u de volgende prestaties uitvoeren overeenkomstig uw activiteitenplan: 

Prestaties uren Verleend 
subsidiebedrag 

1. Monitoring werving en bereik (monitoronderzoek en verdiepende 
casestudies) 

Resultaat:  
a. Het monitoronderzoek is duurzaam overgedragen aan het Trendbureau 

Drenthe zodat dit op reguliere basis kan worden uitgevoerd. 
b. Er is meer inzicht in de lokale aanpakken van laaggeletterdheid als 

onderdeel van de gemeentelijke aanpakken en werkzame elementen op het 
gebied van bereik, werving, toeleiding en leeraanbod voor laaggeletterde 

doelgroepen. 

c. De resultaten en goede voorbeelden zijn gedeeld via een 
publieksvriendelijke publicatie (brochure) en interactief via bijeenkomsten. 

275 € 33.000,- 

2. Impactmeting 
Resultaat:  

a. Alle Drentse gemeenten hebben ondersteuning gekregen zodat zij zelf op 
reguliere basis de impact van basisvaardigheden-trajecten specifiek in kaart 

kunnen brengen. 
b. Alle betrokken Drentse organisaties hebben begeleiding gekregen in het 

gebruik van het landelijke digitale portaal ‘Impactmeting Basisvaardigheden’. 

115 € 13.800,- 

3. Succes- en faalfactoren werving NT1 

Resultaat:  
a. Via een benchmarkonderzoek naar wervingsstrategieën voor NT1’ers zijn 
kansrijke aanpakken uit andere gemeenten, provincies en andere landen in 
beeld gebracht. De uitkomsten van het onderzoek zijn geborgd in een 

kennisnetwerk.  
b. Op basis van het onderzoek is een advies opgesteld om de NT1’er beter te 
kunnen bereiken.  
c. De resultaten van het onderzoek en de goede praktijkvoorbeelden zijn 

gedeeld via een publieksvriendelijke publicatie (factsheet) en interactief via 

regionale bijeenkomsten, als advies voor mogelijke kwaliteitsindicatoren voor 
de taalaanpak. 

134 € 16.080,- 

Algemeen (overleggen/kennisdelen) 80 € 9.600,- 

Materiele kosten (rapportage, reiskosten, printkosten)  € 2.520,- 
   

Totaal 604 € 75.000,- 
 

Overige verplichtingen en randvoorwaarden: 

 Het onderzoeksteam werkt nauw samen met het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe. 

Vanuit het Bondgenootschap is een begeleidingsteam gevormd dat voor uw onderzoekers in het 

project aanspreekpunt is. 

 Het onderzoeksteam is goed bereikbaar voor deelnemers aan het kennisnetwerk in Drenthe. O.a. 

voor de (bestuurlijke) stuurgroep naar een geletterd Drenthe. 

 De onderzoeksresultaten zullen vrij beschikbaar zijn. 

 Het onderzoeksteam neemt deel aan (landelijke) conferenties en participeert in lokale netwerken 

om de opgedane kennis te verspreiden. 

 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 voor een geletterd Drenthe 

en het Trendbureau Drenthe. 

 Het onderzoeksteam stelt een projectrapport (factsheet) op aan het einde van het project, dat via 

het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe zal worden gedeeld met alle betrokken instanties 

en stakeholders (gemeenten, zorginstellingen, bibliotheken, taalaanbieders, welzijnsinstellingen en 

onderwijsinstellingen).  
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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. 

 

Projectperiode 

U verricht de prestaties in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 juli 2021. 

 

Vaststelling 

U levert binnen dertien weken nadat de activiteiten zijn uitgevoerd, maar uiterlijk op 1 november 2021, 

een verzoek tot vaststelling in.  

 

In 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: 

 de onderzoeksresultaten; 

 een activiteitenverslag/eindrapportage. 

 

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. U ontvangt binnen 22 weken na ontvangst van uw 

verzoek tot vaststelling onze beslissing hierop. 

 

Het verzoek tot vaststelling kunt u per e-mail toesturen naar post@drenthe.nl of per post naar het 

college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, ter attentie van team Subsidies en Inkoop, Postbus 

122, 9400 AC Assen. 

 

Communicatie 

Wij vragen 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 e-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. 

 

Indien 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. 

 

Juridisch kader 

Op dit besluit is de volgende wet- en regelgeving van toepassing: 

 de Algemene wet bestuursrecht 

 de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 

 Verordening (EU) Nr.651/2014 (PbEU 2014, L 187) van de Commissie van 17 juni 2014 (Algemene 

Groepsvrijstellingsverordening of AGVV) 

 

 

mailto:post@drenthe.nl
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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 AGVV. In het bijzonder onder de steun voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten 

(Hoofdstuk lll Deel 4 van de AGVV, specifiek fundamenteel onderzoek, artikel 25, tweede lid, onder a, 

van de AGVV).  

 

De in aanmerking komende kosten kunnen tot 100% worden gesubsidieerd. De totale subsidiabele 

kosten van uw project bedragen € 75.000,--. De steunintensiteit van de provincie Drenthe bedraagt 

hiermee 100%.  

 

Uw project voldoet aan de gestelde voorwaarden voor deze steun en aan de algemene bepalingen 

van de AGVV. De te verlenen subsidie heeft een stimulerend effect in de zin van voornoemde 

verordening van de Europese Commissie. Daarmee kan de subsidie geoorloofd worden verleend. 

 

Wij geven van de verlening van deze subsidie, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de 

AGVV, 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. 

 

Steekproef 

Zoals wij hierboven aangaven, hoeft u de besteding van de subsidie achteraf alleen inhoudelijk te 

verantwoorden. Onderdeel van ons subsidiebeleid, zoals vastgelegd in de Algemene 

subsidieverordening Drenthe 2017 en de Provinciale leidraad voor het tegengaan van misbruik en 

oneigenlijk gebruik van subsidies, is dat wij achteraf via steekproeven controleren of subsidies 

rechtmatig en doelmatig zijn besteed. 

 

Ten behoeve van eventueel onderzoek dat zal worden verricht bent u verplicht de volgende gegevens 

over de besteding van de subsidie en de uitvoering van het project voor ons beschikbaar te houden tot 

zes maanden na de voltooiing van de activiteiten waarvoor wij de subsidie verlenen: 

• bewijsmiddelen waaruit blijkt dat de gesubsidieerde activiteiten volledig zijn uitgevoerd; 

• bewijsmiddelen waaruit blijkt dat de met de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten 

beoogde resultaten zijn behaald; 

• bewijsmiddelen waaruit blijkt dat de subsidie is besteed aan de gesubsidieerde activiteiten. 

Indien u niet of niet geheel voldoet aan de verplichting om deze gegevens beschikbaar te houden, kan 

dat tot gevolg hebben dat wij de subsidievaststelling intrekken en dat u de subsidie geheel of 

gedeeltelijk moet terugbetalen. 

 

De gegevens die wij uit een steekproef verkrijgen, gebruiken wij in beginsel alleen om te beoordelen 

of de subsidie is besteed overeenkomstig de verlening. Slechts indien blijkt dat er sprake is geweest 

van misbruik of oneigenlijk gebruik van deze subsidie (bijvoorbeeld als de subsidie is besteed aan 

andere activiteiten dan waarvoor deze werd verleend, of als de activiteiten niet of niet geheel hebben 

plaatsgevonden en u dit niet tijdig hebt gemeld), kan dat voor ons aanleiding zijn om de subsidie lager 

vast te stellen, of om de subsidieverlening ten nadele van u te wijzigen of in te trekken. In dergelijke 

gevallen loopt u het risico dat u het ontvangen voorschot geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen. 
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Nadere informatie 

Wij verzoeken u alle correspondentie betreffende deze zaak te sturen naar post@drenthe.nl onder 

vermelding van zaaknummer 202000804. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen 

met  

 

Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen,  

  
i.o. 
ir. R. Bakker,  
Teammanager Subsidies en Inkoop  

 

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.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure 

 

mailto:post@drenthe.nl
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