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Die¡ir Landbouw 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';

Gelet op de actie 01- Financiële ondersteuning van organisaties actief in de land- en tuinbouw;

Gelet op de subsidieaanvraag die de vzw Limburgs Steunpunt Rurale Ontwikkeling op 25 juni 2012 heell
ingediend en die op 25 juni 2012 door de Dienst Landbouw en Platteland werd ontvangen;

Overuvegende dat de vzw Limburgs Steunpunt Rurale Ontwikkeling vzw, afgekort LiSRO, werd opgericht
als een koepelvereniging tussen de Provincie Limburg, de vzw Centrale Landelijke Gilden en de vzw
Agro-Bedrijfshulp en als doel heeft, volgens de statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
2003-o9-24:
- het meewerken aan de ontwikkeling van het platteland in het kader van een breed plattelandsbeleid

door het opzetten van vormingsinitiatieven en door autonoom of in samenwerking met derden het
ontwikkelen van initiatieven of projecten, al dan niet met participatie van de bevolking

- het fungeren als platform voor netwerkvorming en overleg met de verschillende relevante
organisaties op regionaal vlak

- via diverse initiatieven de bredere bevolking in contact brengen met de land- en tuinbouw in de
streek en informeren over de evoluties in de land- en tuinbouw als belangrijke economische drager
van het platteland

- het uitbouwen van één of meerdere eerstelijnsinformatiecentra die de lokale bevolking informeert
over de verschillende mogelijkheden van plattelandsontwikkeling

- het inrichten van een specifieke dienstverlening met als doel de ontwikkelingen op het platteland te
ondersteunen;

Ovenvegende dat de verantwoordingsstukken, zijnde de resultatenrekening en balans 201 1,
jaarverslag 201 1 en begroting 2012, bezorgd werden aan de Dienst Landbouw en Platteland;

Gelet op de controle van de nodige verantwoordingsstukken; uit deze controle blijkt dat de toegelaten
reservevorming niet werd overschreden;
Ovenruegende dat de reserve van de vereniging 123 201 ,77 euro bedraagt (eigen vermogen 217 499,01
euro - materiële vaste activa van 94 297,24 euro);
Ovenruegende dat de toegelaten reserve 149 042p7 euro bedraagt, nl. 75 Vo van de werkingskosten
is74 242,07, verhoogt mel74 800,00 euro specifieke reserve goedgekeurd in zitting van deputatie 201 0-
12-22;

Gelet op de kredieten beschikbaar op artikel 620 1202/640 25 "Subsidie aan de vzw Limburgs
Steunpunt Rurale Ontwikkeling" van het provinciebudget 2O12;

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

Gelet op art. 57 van het provinciedecreet;

Gehoord het verslag van Marc Vandeput, lid van het college;

Artikel I Aan de vzw Limburgs Steunpunt Rurale Ontwikkeling, gevestigd Weyerstraat 1, 3990 Peer,
hierna 'subsidietrekker' genoemd, wordt een werkingssubsidie 2012 van 36 000,00 euro toegekend.

De betaling van de werkingssubsidie zal gebeuren na vastlegging van de subsidie.

Artikel 2Deze uitgave wordt aangerekend op artikelnummet 62O 1202/640 25 "subsidie aan de vzw
Limburgs Steunpunt Rurale Ontwikkeling"van het provinciebudget 2012 onder voorvastleggingsnummer
12008423.

Artikel 3 Bij de aanvraag van de subsidie voor het volgende jaar moet de subsidietrekker van
deze subsidie vóór 2013-08-31 de volgende verantwoordingsstukken bezorgen aan de Directie
Ruimte - Dienst Landbouw en Platteland, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt:. resultatenrekening + balans 2012
. begroting 2013
. jaarverslag 2O12.

lndien de subsidietrekker de via dit besluit toegekende subsidie niet aanwendt conform artikel 1

van dit besluit, of indien hij geen gevolg geeft aan het bijbrengen van de verantwoordingsstukken
conform artikel 3 van dit besluit, moet hij de subsidie hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk terug te
betalen ter waarde van het gedeelte dat niet verantwoord kan worden.

Artikel 4 Op straffe van gehele terugbetaling van de ontvangen subsidie is deze instelling ertoe
gehouden elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie toe te staan ter plaatse de
aanwending van de bij dit besluit toegekende subsidie te controleren.

Artikel 5 Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de subsidietrekker.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Walter Cremers,
Gilbert Van Baelen, Frank Smeets, Jean-Paul Peuskens, Mieke Ramaekers, leden;
Renata Camps, provinciegriff ier

Hasselt d.d. 201 2-07-05

De verslaggever,
get. Marc Vandeput

De provinciegriffier,
get. Renata Camps
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De gouverneur-voorzitter,
get. Herman Reynders
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