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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Het moment van evaluatie van de Algemene subsidieverordening NoordBrabant, de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen subsidies
Noord-Brabant 2017 en de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik
subsidies Noord-Brabant 2017.
Aanleiding
In de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant (hierna: Asv), de Regeling
uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen subsidies Noord-Brabant 2017
(hierna: Regeling) en de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies
Noord-Brabant 2017 (hierna: Beleidsregel) is bepaald dat wij uw Staten in
respectievelijk 2020 en 2019 informeren over de werking ervan in de praktijk.
Omdat wij in 2020 een wijziging van de Asv aan uw Staten voorleggen en de
evaluaties van voornoemde Regeling en Beleidsregel nauw verband hiermee
houden, zenden wij deze evaluaties te zijner tijd in één keer aan uw Staten.
Bevoegdheid
De Asv is door Provinciale Staten vastgesteld op grond van uw kaderstellende
rol. Gedeputeerde Staten zijn belast met de uitvoering van de Asv. Provinciale
Staten worden gelet op hun controlerende rol geïnformeerd over de werking van
de Asv.

Kernboodschap
1. Wij zien aanleiding om in 2020 een wijziging van de Asv aan uw Staten voor
te leggen en stellen derhalve de evaluatie van de Asv uit tot 2023.
In 2016 hebben wij de Asv geëvalueerd, waarbij een aantal kleine aanpassingen
zijn voorgesteld. Deze aanpassingen zijn in 2017 geïmplementeerd. In de
afgelopen periode zijn veel ervaringen opgehaald zowel binnen de organisatie
als bij subsidie ontvangende partijen over de werking van de Asv. Op basis
daarvan zijn enkele aanscherpingen mogelijk om de Asv verder te verbeteren.
Bijvoorbeeld de werking van beslistermijnen en aanscherping van de
instandhoudingsplicht van gesubsidieerde activiteiten. Deze verbeterpunten
zullen wij verwerken en middels een wijzigingsvoorstel in 2020 aan uw Staten
voorleggen. Het is daarom niet opportuun om gelijktijdig te evalueren.
Daarnaast is in de huidige Asv, conform afspraken in IPO-verband, het door het
Rijk vastgestelde Uniform subsidiekader geïmplementeerd, waarvan naar
verwachting in 2022 een landelijke evaluatie plaatsvindt. Het uitvoeren en aan uw
Staten voorleggen van de evaluatie als bedoeld in artikel 26 van de Asv in 2023
sluit daarmee ook aan op de evaluatie van het Uniform subsidiekader (hierna:
USK).
2.

Wij informeren uw Staten gelijktijdig met het voorstel tot aanpassing van de
Asv in 2020 over de werking van de Regeling en de Beleidsregel.
De Regeling beoogt het uniformeren en vereenvoudigen van de bepaling van
subsidiabele kosten. De Regeling is met name van toepassing op alle
subsidieaanvragen waar sprake is van subsidiabele kosten met betrekking tot
interne uren van de subsidieaanvrager. De Beleidsregel richt zich op het
tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies en regelt de
instrumenten die daarbij kunnen worden gehanteerd. Medio 2017 is deze
herziene Beleidsregel in werking getreden en is bepaald dat deze van toepassing
is op subsidieaanvragen die na 28 juni 2017 zijn ingediend bij de Provincie. De
Beleidsregel voorziet er o.a. in dat extra kortingen aan subsidieontvangers
kunnen worden opgelegd, bovenop de ‘gangbare’ toepassing van maatregelen
uit de Algemene wet bestuursrecht, indien er sprake is van misbruik of
oneigenlijk gebruik van subsidies. Evaluatie van de werking van de Regeling en
de Beleidsregel nemen wij mee in het voorstel tot aanpassing van de Asv zoals
wij dat in 2020 aan uw Staten zullen voorleggen, zodat uw Staten gelijktijdig
worden geïnformeerd over de werking van de Regeling en de Beleidsregel in de
praktijk.
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Consequenties
Wij voldoen niet aan artikel 26 van de Asv, artikel 6 van de Regeling en artikel 13
van de Beleidsregel.
Hoewel wij daardoor niet voldoen aan de opgenomen artikelen in de regelingen,
hebben wij op basis van opgehaalde inzichten voldoende aanleiding om in 2020
een wijzigingsvoorstel voor de Asv aan uw Staten voor te leggen en daarbij de
Regeling en Beleidsregel mee te nemen. Een evaluatie is daarmee op dit moment
niet zinvol.
Europese en internationale zaken
Er is geen sprake van raakvlakken met Europees/internationaal beleid.
Communicatie
Actieve communicatie is niet aan de orde.
Vervolg
Medio 2020 leggen wij aan Provinciale Staten een voorstel tot aanpassing van de
Asv voor. In 2023, na evaluatie van het USK, wordt een verslag over de werking
van de Asv, conform artikel 26, in de praktijk ter beschikking gesteld aan uw
Staten.
Het verslag over de werking van de Regeling en de Beleidsregel ontvangen uw
Staten gelijktijdig met het voorstel tot aanpassing van de Asv in 2020.
Bijlagen
Geen.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: de heer W. de Bruijn, (073) 681 21 37,
wdbruijn@brabant.nl.
Opdrachtnemer: mevrouw A.A.B. Nauta - van den Boom, (073) 681 27 51,
avdboom@brabant.nl.
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