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De bespreking van het SV Algemene Subsidieverordening Provincie Utrecht 2022 concentreert zich rondom een
aantal thema’s:
-

-

-

-

-

De leesbaarheid van het stuk, het wordt ervaren als ‘droge, juridische taal’. Gedeputeerde geeft aan dat dit
voor een juridische onderlegger onvermijdelijk is, maar dat richting de aanvragers andere taal wordt gebruikt,
waaronder een duidelijk stappenplan. Dit is ook een van de redenen om na een jaar deze regeling met de
gebruikers te evalueren.
‘Verantwoord vertrouwen’. Vanuit het adagium ‘Al te goed is buurmans gek’ worden er kritische vragen
gesteld over de monitoring van de subsidies: wat doet het College tussen het moment van subsidieverlening
en de verantwoording achteraf? Gedeputeerde geeft aan dat er vooraf een risicoanalyse wordt uitgevoerd: hoe
hoger de subsidie, hoe strakker de monitoring (ook steekproefsgewijs). Verder is er een meldingsplicht
opgenomen.
Waarom is er afgezien van een hardheidsclausule? Gedeputeerde geeft aan dat zo’n clausule over het
algemeen gebruikt wordt wanneer je iets wilt, maar door regelgeving niet mag. Dat is hier niet aan de orde.
Van een beroep op zo’n clausule om een subsidie naar boven bij te sturen is geen sprake; verder heeft het
College voldoende instrumenten om een subsidie neerwaarts bij te stellen, desgewenst tot nul. Een
hardheidsclausule is daarmee overbodig.
Verder worden er vragen gesteld over het ontbreken van doelen of prestaties om de voortgang te kunnen
monitoren. Gedeputeerde geeft aan dat dit een algemeen processtuk is; de te behalen doelen en/of indicatoren
dienen bij het betreffende beleidsplan opgenomen te worden, dàt is het moment dat de Staten sturen.
Op vragen naar de informatiepositie van de Staten m.b.t. Uitvoeringsverordeningen zegt de Gedeputeerde
toe deze ter informatie aan PS te doen toekomen.
Tenslotte wordt er uitgebreid stil gestaan bij de ‘waarderingssubsidie’, artikel 8.1:
“Artikel 8.1 Waarderingssubsidie
1. Een incidentele subsidie kan alleen worden verleend in de vorm van een waarderingssubsidie, van minimaal
€ 1.000 tot maximaal € 10.000, voor activiteiten waarvoor geen provinciaal beleid is vastgesteld.
…
3. De bevoegdheid tot het verstrekken van incidentele subsidies kan alleen worden gemandateerd aan leden
van Gedeputeerde Staten.”
De vragen concentreren zich rondom een aantal aspecten van dit artikel:
o Waarom worden er middelen beschikbaar gesteld voor activiteit ‘waarvoor geen provinciaal beleid is
vastgesteld’?
o Zoals artikel 8.1 lid 3 nu gelezen wordt, is het een bevoegdheid van een individuele gedeputeerde.
Dat wordt als onwenselijk ervaren.
o Worden deze waarderingssubsidies opgenomen in het openbare verslag van het College en in het
subsidieregister?
Gedeputeerde geeft aan dat het mogelijk is om toch een waardering voor iets te willen uitspreken, zonder dat
het specifiek beleid van de provincie is. Als voorbeeld worden vrijwilligersinitiatieven n.a.v. de valwind bij
Leersum benoemd. Gedeputeerde stelt dat het altijd een Collegebesluit is, nooit het besluit van één
Gedeputeerde. Verder zal het inderdaad vermeld worden in het openbare verslag van het College en
opgenomen worden in het subsidieregister. Gedeputeerde zegt toe met een erratum te komen om een en
ander anders te formuleren.
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Tijdens de vergadering wordt het openbare subsidieregister bekeken door een aantal Statenleden. Dit blijkt
voor sommigen niet te voldoen aan wat er van een register mag worden verwacht. De SP denkt er over na om
eventueel met een motie te komen, zodat de Staten input kunnen meegeven voor verbeteringen.

De commissie adviseert dit Statenvoorstel als klein debat te agenderen voor de Statenvergadering van
23 maart 2022.
Voorzitter van de commissie,
Dhr. drs. E.H.R. Dinklo
Commissiegriffier,
Dhr. drs. T.J. Dorst

2 van 2

