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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar inzicht en doeltreffendheid van door de 
provincie verstrekte subsidies. De bij dit onderzoek gehanteerde centrale vraagstelling:  “In hoeverre 
heeft de provincie inzicht in de doeltreffendheid van de provinciale subsidies?” is uitgewerkt in twee 
onderzoeksvragen: 
1. In hoeverre worden subsidieregelingen en subsidies die de provincie verstrekt, geëvalueerd in 

relatie tot de beoogde doelen en prestaties? 
2. Wat is de kwaliteit van de evaluaties naar de doeltreffendheid van de provinciale subsidies? 
 
Conclusies en aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer 
Hoofdconclusie is dat de provincie beperkt inzicht heeft in de doeltreffendheid van de provinciale 
subsidies, dat niet alle subsidies zijn geëvalueerd en dat de kwaliteit van de evaluaties van subsidies 
gering is. In de evaluaties wordt weliswaar gerapporteerd over de behaalde prestaties, maar niet over 
het bereiken van de doelen. Hierdoor is ook niet aannemelijk gemaakt dat de doelen zijn bereikt door 
het behalen van de prestaties. 
 
De Rekenkamer komt met een zestal aanbevelingen: 

1. Zorg voor een volledig overzicht van de vigerende subsidies, waarin tenminste de soort 
subsidie, financiële omvang, startdata van subsidieverlening en evaluatiedata zijn opgenomen. 

2. Geef concreet aan op welke wijze invulling zal worden gegeven aan de provinciespecifieke eis 
om binnen twee jaar het nieuwe subsidiesysteem te evalueren. 



3. Evalueer tenminste één keer per 5 jaar subsidies op grond van een verordening en 
begrotingssubsidies. 

4. Neem in de Evaluatiekalender data op wanneer subsidies geëvalueerd moeten worden. 
5. Voer evaluaties uit waarin wordt nagegaan of de doelen waaraan de subsidie moet bijdragen, 

zijn bereikt. 
6. Voer evaluaties uit waarin aannemelijk is gemaakt dat de doelen zijn bereikt en prestaties zijn 

behaald door de subsidie. 
Voor een nadere toelichting op de aanbevelingen, zie pag. 7-8 van het rapport. 
 
GS hebben een reactie gegeven op de conclusies en aanbevelingen (zie pag. 9. van het rapport). 
Hoewel GS de conclusie van het rapport “stevig” noemen, worden de aanbevelingen ter harte 
genomen en kondigen GS aan met een implementatieplan te komen om invulling te geven aan de 
aanbevelingen. In haar nawoord geeft de Rekenkamer aan verheugd te zijn over de wijze waarop GS 
met de aanbevelingen omgaan. 
Als bijlage bij dit statenvoorstel is het memo van gedeputeerde van Lunteren van 13 februari 2012 aan 
de commissie Bestuur, Europa en Middelen (BEM) toegevoegd, waarin wordt ingegaan op de in de 
commissie BEM van 21 november 2011 gestelde vraag over de controle op subsidies. 
 
De aanbevelingen van de Rekenkamer treft u, hergeformuleerd als besluiten, aan in het ontwerp-
besluit van dit statenvoorstel.  
 
Resumerend: voorgesteld wordt in te stemmen met bijgevoegd ontwerp-besluit. 
 



Ontwerp-Besluit 

Besluit van 23 april 2012; 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van de commissie Bestuur, Europa en Middelen van 2 april 2012, afdeling 
Statengriffie, nr. 80AAF193; 
 
Gelezen het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer, getiteld “Inzicht in doeltreffendheid van 
Subsidies”; 
 

Besluiten:  
 

1. GS te verzoeken een volledig overzicht van de vigerende subsidies op te stellen, waarin 
tenminste de soort subsidie, financiële omvang, startdata van subsidieverlening en 
evaluatiedata zijn opgenomen. 
 

2. GS te verzoeken aan te geven op welke wijze invulling zal worden gegeven aan de 
provinciespecifieke eis om binnen twee jaar het nieuwe subsidiesysteem te evalueren. 
 

3. Tenminste één keer per 5 jaar subsidies op grond van een verordening en begrotingssubsidies 
te evalueren. 
 

4. In de Evaluatiekalender data op te nemen wanneer subsidies geëvalueerd moeten worden. 
 

5. GS te verzoeken evaluaties uit te voeren waarin wordt nagegaan of de doelen waaraan de 
subsidie moet bijdragen zijn bereikt. 
 

6. GS te verzoeken evaluaties uit te voeren waarin aannemelijk is gemaakt dat de doelen zijn 
bereikt en prestaties zijn behaald door de subsidie. 

 

Voorzitter, 
 

Griffier, 
 


