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Onderwerp

Maatregelen in het kader van doelmatigheid en effectiviteit van het subsidiebeleid

Aanleiding

In de Statenmededeling van 1 maart 2016 is toegezegd dat wij u, bij het voorstel tot
aanpassing van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant (hierna: Asv),
zouden informeren over de voortgang op de maatregelen in het kader van
doelmatigheid en effectiviteit van het subsidiebeleid. Hieronder wordt ingegaan op
de voortgang van deze maatregelen.
Evaluatie specifieke subsidieregelingen/subsidies
Mede naar aanleiding van de evaluatie van de Asv is het bepalen van de
effectiviteit van subsidies onderdeel geworden van de evaluatie van het beleid.
Hierdoor kan het automatisme van de huidige systematiek, waarbij alle
subsidieregelingen iedere twee jaar worden geëvalueerd, losgelaten worden. Dit
levert een aanzienlijke beperking van lasten op. Omdat wij vanaf 2016 in iedere
nieuwe subsidieregeling hebben opgenomen dat Gedeputeerde Staten aan
Provinciale Staten rapporteren over de werking van de subsidieregeling, blijven wij
zicht houden op de werking van subsidieregelingen. In de rapportage wordt onder
andere inzicht gegeven in het aantal subsidieaanvragen, het aantal
subsidieverleningen en de verleende subsidiebedragen in verhouding tot het
subsidieplafond. Dit levert ook indicaties op voor wat betreft effectiviteit.
Toepassing Bibob-beleid
Op dit moment is een externe visitatiecommissie bezig met een evaluatie van de
uitvoering van de Wet Bibob bij de provincie Noord-Brabant. Op 7 maart j.l. heeft
de visitatiecommissie tijdens het strategisch uurtje de evaluatie aan Gedeputeerde
Staten gepresenteerd en een toelichting gegeven op de aanbevelingen die daaruit
voortvloeien. Afhankelijk van deze aanbevelingen en de visie van Gedeputeerde
Staten hierop, zullen wij vervolgens beoordelen welke consequenties dit heeft voor
de uitvoering van het subsidiebeleid.
Onderliggende regelingen en processen
Wijzigingsvoorstellen in onderliggende regelingen en processen om een doelmatige
uitvoering van het subsidiebeleid te vergroten zijn in uitvoering. Op korte termijn
worden deze wijzigingsvoorstellen ter besluitvorming voorgelegd aan Gedeputeerde
Staten. Het betreft de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen
subsidies Noord-Brabant, de Regeling accountantsprotocol subsidies Noord-Brabant
en het beleid omtrent misbruik en oneigenlijk gebruik.

Netwerkend werken
Door het ontstaan van een andere manier van werken, namelijk het samenwerken
van de provincie met andere partijen om maatschappelijke doelen te realiseren, is er
sprake van een andere provinciale rol. Op dit moment wordt er een
promotieonderzoek uitgevoerd naar hoe deze rol kan worden vervuld. Hierbij is
aandacht voor het anders inzetten van het subsidie instrument. Denk hierbij aan
andere financieringsmogelijkheden, interne werkprocessen, vorm van
subsidieaanvragen, eindverantwoording en rechtmatigheid.
Lastenvermindering
Wij blijven zoeken naar mogelijkheden om lastenvermindering te bereiken. Onder
andere kan vanaf 2017 elke subsidieaanvraag door middel van een e-formulier
digitaal worden ingediend.
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