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ReIatenummer
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Subsidienummer
320479

Geacht bestuur,

VerpllchtingnummerNaar aanleiding van uw subsidieaanvraag van 23 december 2011 bericht ik u het 560006762volgende.
Bijlagen

Inhoudelijke overwegingen
Uw briefIn uw projectplan heeft u opgenomen dat u voornemens bent in de periode van 2312-20111 januari 2012 tot en met 31 december 2013 het project “Oprichting KenniscentrumKraamzorg 2012-2013” uit te voeren.

Deze activiteiten passen binnen de hoofdlijnen van mijn beleid, zoals bekendgemaakt aan de Tweede Kamer.

Deze subsidieverlening past bij de activiteiten die in het kader van het advies vande Stuurgroep zwangerschap en geboorte worden ondernomen. Ik verwacht dat hetkraamzorgveld gezamenlijk aan de slag gaat met het kenniscentrum kraamzorg, datwil zeggen zowel werkgevers als werknemersorganisaties in de kraamzorg. Ikverwacht dat er een gezamenlijk registratiesysteem wordt opgezet zodat er meerinzicht komt in de kraamzorgmarkt. Voor de toekomst verwacht ik een bedrijfsplanzodat ook na deze projectsubsidie het kenniscentrum kraamzorg zelfstandig kanblijven bestaan. Het kenniscentrum kraamzorg dient aan te sluiten bij het CollegePerinatale Zorg. Een van de eerste thema’s waarvan ik verwacht dat hetkenniscentrum er mee aan de slag gaat is het shaken-babysyndroom.

Ik ben bereid voor bovengenoemde periode een projectsubsidie te verlenen voorvorenbedoelde activiteiten. Ik hecht eraan, dat de activiteiten, met inachtnemingvan de door mij gemaakte kanttekeningen, worden uitgevoerd conform de door uingediende stukken. Wanneer zich omstandigheden voordoen die van belangkunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van desubsidie dient u dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan mij mede te delen (artikel41 van de Kaderregeling VWS-subsidies).

Subsidieverlening
Onder verwijzing naar de hierboven vermelde overwegingen en gelet op de start-datum van het project “Oprichting Kenniscentrum Kraamzorg 2012-2013”, verleenik u hierbij voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 eenprojectsubsidie van maximaal C 229.129.
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De subsidie wordt als volgt over de looptijd van het project verdeeld:2012 € 155.282
Ons kenmerk2013 € 73.847
SP/51250/2012Totaal €229.129

Dit is een subsidie als bedoeld in artikel 8, onder e van de Kaderregeling VWSsubsidies.

In uw aanvraag heeft u een eigen bijdrage opgenomen van € 37.926,-- (bijproject A). Ik ga ervan uit dat deze bijdrage gerealiseerd wordt. Bij de vaststellingvan de subsidie zal hier te zijner tijd rekening mee worden gehouden.
Van toepassing zijnde regelgeving
Op deze subsidie is de volgende wet- en regelgeving van toepassing:
- de Kaderwet VWS-subsidies
- de Kaderregeling VWS-subsidies

Subsidievaststelling
Binnen 22 weken na afloop van de projectperiode moet een aanvraag totvaststelling van de subsidie worden ingediend. Voor de vorm en inhoud van dezeaanvraag tot vaststelling verwijs ik u naar de Kaderregeling VWS-subsidies.
In dit geval betekent dit dat de verantwoordingsstukken véér 4 juni 2014 in mijnbezit moeten zijn.

Wanneer u tussentijds vragen heeft over de verdere procedure kunt u contactopnemen met deze directie, telefonisch onder nummer 070 3405555 of via e-maildp_5555-s@minvws.nl.

Bevoorschotti ng
Voorschotten worden gelijkmatig verdeeld over het aantal maanden, waarvoor desubsidie is aangevraagd. Betaling vindt plaats onder vermelding van hetsubsidienummer 320479.

De voorschotten zullen worden overgemaakt op uw rekeningnummer 69.96. 50.038.
Ik verzoek u bij alle correspondentie omtrent deze subsidie het subsidienummer320479 te vermelden.

Hoogachtend,

de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
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Hebt u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Belt u daneerst met uw contactpersoon. Naam en telefoonnummer staan rechts op de eerste Ons kenmerk
pagina van deze brief. Misschien kunnen wij uw bezwaar wegnemen. SP/51250/2012
Komen we er samen niet uit? Dan kunt ii alsnog een bezwaarschrift sturen. Ditmoet binnen zes weken na de datum die bovenaan deze brief staat. Let op: doedit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld worden. Noem in hetbezwaarschrift uw naam en adres, en de datum en het kenmerk van deze brief(dit kenmerk vindt u in de rechterkantlijn). Geef aan waarom u het niet eens bentmet de beslissing. Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van eendatum te voorzien. Wilt u zo vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee testuren met het bezwaarschrift

Het bezwaarschrift stuurt u naar:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportDirectie Wetgeving en Juridische ZakenPostbus 20350
2500 Ei Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84.
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Datum 13-12-2012
Relatienummer 1123178

Betreft Herziening subsidieverlening HERZIENING Oprichting Kenniscentrum Subsidienummer 321301

Kraamzorg 2012 - 2013 Verplichtingennummer
560006762

Bijlagen

Uw brief
12-11- 20 12Geacht bestuur,

Naar aanleiding van uw herziene subsidieaanvraag d.d. 12 november 2012 en uw
begeleidende brief van 8 november 2012, bericht ik u het volgende.

Inhoudelijke overwegingen
Ik heb begrepen dat u meer tijd nodig hebt gehad voor werving en selectie van een
directeur en secretaris van het kenniscentrum. Hierdoor is het kenniscentrum later
dan verwacht van start gegaan.

Hierbij stem ik in met uw verzoek om meer dan 10°k van uw subsidie 2012 over te
hevelen naar 2013. De projectperiode loopt van 1 januari 2012 tot en met
31 december 2013. De in mijn eerdere subsidieverleningsbrief, met kenmerk
SP/51250/2012, genoemde subsidievoorwaarden blijven onverminderd van kracht.

Subsidievaststelling
Binnen 22 weken na afloop van de projectperiode moet een aanvraag tot
vaststelling van de subsidie worden ingediend. Voor de vorm en inhoud van deze
aanvraag tot vaststelling verwijs ik u naar de Kaderregeling VWS-subsidies.

In dit geval betekent dit dat de verantwoordingsstukken véâr 4juni 2014 in mijn
bezit moeten zijn.

U ontvangt tijdig nadere informatie over de manier waarop de aanvraag tot
subsidievaststelling moet worden ingediend van de directie Bedrijfsvoering,
afdeling Subsidies.

Wanneer u tussentijds vragen heeft over de verdere procedure kunt u contact
opnemen met deze directie, telefonisch onder nummer 070 3405555 of via E-mail
dp_5555-s@minvws.nl. Het postadres is:
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Ministerie van VWS
T.a.v. de directie Bedrijfsvoering afdeling Subsidies
Postbus 16006
2500 BA DEN HAAG

Bevoorschatting
Voorschotten worden gelijkmatig verdeeld over het aantal maanden, waarvoor de
subsidie is aangevraagd.

Betaling vindt plaats onder vermelding van het subsidienummer 320479.

De voorschotten zullen worden overgemaakt op uw rekeningnummer
69 .96. 50. 038.

Ik verzoek u bij alle correspondentie omtrent deze subsidieverlening uw
subsidienummer 321301 te vermelden.

Hoogachtend,

de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,
de directeur Curatieve Zorg,

AWB-procedure

Hebt u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Belt u dan
eerst met uw contactpersoon. Naam en telefoonnummer staan rechts op de eerste
pagina van deze brief. Misschien kunnen wij uw bezwaar wegnemen.

Komen we er samen niet uit? Dan kunt u alsnog een bezwaarschrift sturen. Dit
moet binnen zes weken na de datum die bovenaan deze brief staat. Let op: doe
dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld worden. Noem in het
bezwaarschrift uw naam en adres, en de datum en het kenmerk van deze brief
(dit kenmerk vindt u in de rechterkantlijn). Geef aan waarom u het niet eens bent
met de beslissing. Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een Pagina 2 van 3
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datum te voorzien. Wilt u zo vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te
sturen met het bezwaarschrift.

Ons kenmerk
Het bezwaarschrift stuurt u naar: SP/57329/2012

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84.
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