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Direcri¿ RU¡mte

Die¡sr 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 subsidiëring - actie 01 'financiële
ondersteuning van organisaties actief in de land- en tuinbouw';

Gelet op de aanvraag d.d. 2013-05-21 van de vzw Landbouwdagen tot toekenning van een door de
provincie Limburg voor deze vzw ingeschreven nominatim werkingssubsidie voor het werkingsjaar 2013
ten bedrage van 1 250,00 euro;

Overwegende dat de vzw Landbouwdagen op 7 juli 2013 de 29"'" editie van de Land & Tuinbouwdag van
Alden Biesen inricht;
Ovenvegende dat de Land- en Tuinbouwdag via een gevarieerd dagprogramma een zo ruim mogelijk
beeld geeft van alles wat er in de agrarische sector leeft;

Gelet op de kredieten beschikbaar onder artikel 620 0028/640 25 van het provinciebudget 2013;
Overwegende dat onder bovenvermeld alrikel een nominatim werkingssubsidie ingescheven staat van
'l 250,00 euro;

Overwegende dat de vzw Landbouwdagen de nodige verantwoordingsstukken (balans +
resultatenrekening 2012, jaarverslag 2012 en begroting 2013), zoals bepaald in het toekenningsbesluit,
d.d.2012-07 -05 nog niet heeft ingediend;

Gelet op de wet van 1983-1 1-14 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
subsidies;

Gelet op het provincieraadsbesluit d.d. 2002-03-20 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige subsidies en op de reservevorming;

Gelet op artikel 57 van het provinciedecreet;

Gehoord het verslag van lnge Moors, lid van het college;

BESLUIT
Artikel l Aan vzw Landbouwdagen, gevestigd Deken Paqueyplein 1,3740 Bilzen, hierna'de
subsidietrekker'genoemd, wordt een bedrag van 1 250,00 euro toegekend als werkingssubsidie 2013
voor de werking van deze vereniging.

Deze subsidie wordt toegekend ten laste van artikel 620 0028/640 25 van het provinciebudget 20'1 3
(voorvastleggingsnummer 130061 12). Er wordt overgegaan tot de vastlegging van deze toegekende
subsidie.
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Artikel 2 De betaling van de subsidie zal gebeuren na ontvangst en controle van de volgende
verantwoordingsstukken, zoals gevraagd in het toekenningsbeJlu¡t, o.o. 2012-07-05:- de jaarrekening 2012 (balans + resultatenreXening ZOtZ)- jaarverslag 2012

- begroting 2013.

D-eze verantwoordingsstukken dienen uiterlijk 31 augustus 2013 toe te komen bij de Directie Ruimte,dienst Landbouw en Pratterand, universiteitóraan 1, 3s00 Hassert.

Artikel 3 De bij dit besluit toegekende subsidie moet door de subsidietrekker worden aangewend voor
het dheeft ,",?,Ëiîi l,ii$:1,:Ti,[5å,ll],;3îi;:îï'" Limburs

aanw bij dit besluit toegekende subsidie te contróleren.

Artike
bewijze ekende subsidie

jaarbud,jaarverslag20l3,
Directie oP volgend adres:

Artikel 5 lndien de subsidietrekker de in artikel 4 van dit besluit bedoelde verantwoordingsstukken nietof niet tijdig indient, is hij gehouden tot de terugbetaling van het gedeelte van de bij dit besluittoegekende subsidie dat niet verantwoord werd. De eventuele tõekenning van een nieuwe subsidie ofbetaling van een nieuwe subsidieschijf aan de subsidietrekk"r *oøfopgeschort zolang desubsidietrekker zich verzet tegen de in artikel 3 van dit besluit bedoelde controle.

Artikel 6 Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving aan de subsidietrekker bezorgd.

Aanwezig: Marc Vandeput, voorzitter wd.; Ludwig Vandenhove, lgor philtjens, Frank Smeets,
Jean-Paul peuskens, lnge Moors, leden;
Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 201 3-06-06

De provinciegriffier,
get. Renata Camps
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De verslaggever,
get. lnge Moors

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier

Frank Vranken
bestu ursd irecteu r

De voorzitter wd.,
get. Marc Vandeput




