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Samenvatting
Met deze Tweede wijzigingsverordening wordt de Algemene
subsidieverordening Noord-Brabant (hierna: Asv) aangepast. Deze Tweede
wijzigingsverordening bevat voornamelijk technische wijzigingen om
geconstateerde onvolkomenheden op te heffen dan wel bepalingen te
verduidelijken en lastenvermindering te bewerkstelligen.
Het voorstel
De Tweede wijzigingsverordening Algemene subsidieverordening NoordBrabant vast te stellen.
Aanleiding
Op 1 april 2013 is de nieuwe Asv in werking getreden. In 2014 is een wijziging
doorgevoerd waardoor het instrument van begrotingssubsidies ruimer kan
worden ingezet.
Sinds 2014 hebben wij ruime praktijkervaring met de Asv opgedaan en de Asv
is geëvalueerd. Deze aspecten leiden thans tot de voorgestelde aanpassing van
de Asv, om zodoende de werking van de Asv verder te verbeteren.
Bevoegdheid
De bevoegdheid om de Asv aan te passen, is voorbehouden aan Provinciale
Staten.

Doel
Met de aanpassing van de Asv worden geconstateerde onvolkomenheden
opgeheven, bepalingen verduidelijkt en lastenvermindering bewerkstelligd.
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1.1 De onduidelijkheid over de verschillende subsidievormen (projectsubsidie,
exploitatiesubsidie, begrotingssubsidie en incidentele subsidie) dient te
worden opgeheven, zodat de subsidievormen optimaal gebruikt kunnen
worden.
Uit de evaluatie van de Asv volgt dat de manier waarop de definities en
mogelijkheden voor het gebruik van de verschillende subsidievormen in hun
onderlinge samenhang zijn geregeld en afgebakend, juist is. Echter in de praktijk
roept het vragen en onduidelijkheden op die tot gevolg kunnen hebben dat de
subsidiemogelijkheden niet optimaal gebruikt worden. Naar aanleiding hiervan
wordt daarom voorgesteld de definitiebepaling van de subsidievormen aan te
scherpen, terugverwijzingen op te nemen en de toelichting verder uit te breiden
en te verduidelijken.

1.2 De verwijzing naar de Wet Bibob is overbodig en dient te worden
verwijderd.
In artikel 4a van de Asv is geregeld dat Gedeputeerde Staten in een
subsidieregeling kunnen bepalen dat een subsidie kan worden geweigerd of kan
worden ingetrokken in het geval en onder voorwaarden van artikel 3 van de
Wet Bibob. Deze bepaling in de Asv vloeide voort uit het toenmalige artikel 6,
lid 1, van de Wet Bibob. Per 1 juli 2013 is artikel 6, lid 1, van de Wet Bibob
gewijzigd. Naar aanleiding van deze wijziging is het niet meer nodig om de
toepassing van de Wet Bibob in de betreffende subsidieregeling op te nemen:
de wet kan nu op iedere subsidie worden toegepast. Artikel 4a van de Asv is
daarmee overbodig geworden.

1.3 Lastenvermindering kan worden bereikt.
Ten aanzien van het overleggen van een tussentijds voortgangsverslag wordt
voorgesteld om te bepalen dat Gedeputeerde Staten bij het verlenen van
subsidies vanaf € 25.000 de verplichting op kunnen leggen een tussentijds
voortgangsverslag te overleggen, indien de periode van uitvoering van de
activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt meer dan twaalf maanden
bedraagt. Deze bepaling wordt ingestoken als een discretionaire bevoegdheid,
zodat Gedeputeerde Staten naar behoefte het overleggen van een tussentijds
voortgangsverslag verplicht kunnen stellen. Dit leidt tot lastenvermindering aan
de zijde van de subsidieontvanger en de zijde van de provincie.
Ten aanzien van het verzoek tot subsidievaststelling van subsidies vanaf €
125.000 wordt voorgesteld om daar waar sprake is van een subsidieontvanger
die meerdere provinciale subsidies ontvangt, die elk afzonderlijk minimaal €
125.000 bedragen, het mogelijk wordt gemaakt dat het aanbieden van
eindverantwoordingen geconcentreerd kan plaatsvinden. Dit leidt tot
lastenvermindering en beperkt de accountantskosten.
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1.4 De toelichting bij de Asv dient up to date te worden gehouden.
De toelichting dient op een aantal punten te worden aangepast naar aanleiding
van onderhavig voorstel. Daarnaast is na de inwerkingtreding van de Asv in
april 2013 de Europese staatssteunregelgeving gewijzigd. Dit heeft tot gevolg
dat de verwijzingen naar de Europese staatssteunregelgeving in de toelichting
dienen te worden aangepast.
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Kanttekeningen

1.1 De huidige formulering van de Brabantnorm/bezoldigingsnorm is juridisch
gezien kwetsbaar.
Uit extern onderzoek en ontwikkelingen in de jurisprudentie volgt dat artikel 8,
tweede en derde lid, van de Asv en de toelichting daarop als juridisch
kwetsbaar worden beoordeeld. De resultaten van het externe onderzoek zijn ter
informatie toegevoegd aan dit Statenvoorstel. Indien uw Staten aanleiding zien
om voornoemde bepaling en de toelichting daarop aan te passen, dan gaan wij
daarover graag met u in gesprek.
Financiën
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.
Europese en internationale zaken
De staatssteunregels zijn in deze niet van toepassing. De staatssteuntoets vindt
plaats bij het opstellen van subsidieregelingen danwel op case-niveau.
Planning
Na besluitvorming door Provinciale Staten wordt de Tweede
Wijzigingsverordening gepubliceerd in het Provinciaal Blad en treedt vervolgens
in werking. De aanpassingen in de Asv worden vervolgens meegenomen in door
Gedeputeerde Staten vast te stellen subsidieregelingen en afzonderlijke
subsidiedossiers.
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Bijlagen
1. Geconsolideerde tekst van de Algemene subsidieverordening NoordBrabant, zoals die luidt nadat de Tweede wijzigingsverordening Algemene
subsidieverordening Noord-Brabant is vastgesteld (wijzigingen zijn
aangegeven).
2. Maatregelen in het kader van doelmatigheid en effectiviteit van het
subsidiebeleid.
3. Advies “Normering topinkomens gesubsidieerde instellingen via de
Algemene subsidieverordening Noord-Brabant” van prof. mr. W. den
Ouden.
4. Toelichting behorende bij de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant
(na inwerkingtreding van de tweede wijziging).
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Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

ir. A.M. Burger

Opdrachtgever: mevrouw M.C.A. Buuron, (073) 680 88 21,
mbuuron@brabant.nl, programmamanager cluster Bedrijfsvoering.
Opdrachtnemer: mevrouw A.A.B. Nauta - van den Boom, (073) 681 27 51,
avdboom@brabant.nl, afdeling Subsidies van cluster Bedrijfsvoering.
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