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Berichtgeving in De Limburger

Geacht bestuur,
Naar aanleiding van uw brieven van 8 en 27 januari 2014 en het overleg daarover
op 4 februari 2014 in Den Haag deel ik u het volgende mede.
Ik heb kennisgenomen van uw reactie op het artikel over uw Organisatie ifl het
dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad van 7 december 2013. Om deze reactie
heb ik u verzocht met mijn brief van 20 december 2013, kenmerk 184634115580-S.
In het overleg van 4 februari 2014 heeft u een nadere toelichting gegeven op het
artikel en de invloed daarvan op uw organisatie. Ik heb daar kennis van genomen.
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Ken merk
195332-116921-S
Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.

U heeft mij verzocht uitsluitsel te geven over het dezerzijds in te stellen onderzoek
naar de besteding van de door uw organisatie verkregen subsidies tot en met het
jaar 2009. Het gaat in dit geval om subsidies die inmiddels alle zijn afgerekend en
door mij zijn vastgesteld.
Tegen deze achtergrond kan ik u meedelen dat bij nadere bestudering van de
betreffende gegevens mij geen zaken zijn gebleken, financieel noch inhoudelijk,
die mij noodzaken op eerdere beslissingen terug te komen.
Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
mede namens deze,
de directeurport,

drs. B.C. Zijlstra
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