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Onderwerp Statenbrief: reactie op eindrapport Subcommissie XL (discussietraject subsidies) 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

De Provincie Utrecht verleent subsidies aan projecten om daarmee maatschappelijke doelen te realiseren. Het is 
van belang om zorgvuldig met de besteding van dit geld om te gaan en hierover een verantwoording af te leggen 
aan de samenleving.  
De Randstedelijke Rekenkamer heeft in 2011 een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid van de door de 
Provincie Utrecht verleende subsidies. In maart 2012 heeft de Randstedelijke Rekenkamer zijn onderzoek 
gepubliceerd. Conclusie van het onderzoek is: veel van de door de Provincie verstrekte subsidies worden 
geëvalueerd, maar de evaluaties kunnen beter.  
 
Vervolgens heeft de Subcommissie XL van Provinciale Staten gekeken naar de mogelijkheden om de 
meetbaarheid van de resultaten van subsidies te verbeteren. Het eindrapport is besproken in de Commissie BEM 
van 24 februari jl. Onze reactie treft u hierbij aan. 
 
Essentie / samenvatting: 
Wij zijn verheugd met het eindrapport van de Subcommissie XL.  Het geeft een goede en bruikbare verkenning 
van het vraagstuk. Wij onderschrijven de hoofdlijnen van het advies van de Subcommissie. Concreet nemen we 
de volgende vervolgstappen: 

1. We voeren een quick scan (snelle inventarisatie cq. evaluatie) uit  van de stand van zaken op alle 
beleidsterreinen, waarin oa. aan de orde komt: beschikbare beleidstheorie, bestaande 
subsidieregelingen, uitgevoerde evaluaties, etc.  

2. We stellen hiervoor een beoordelingskader op, op basis van de adviezen van de Randstedelijke 
Rekenkamer en de Subcommissie XL. Dit kader beschrijft welke subsidieregelingen worden 
meegenomen en welke aspecten worden geinventariseerd. 

 
De quick scan zal in verband met de gewenste focus primair gericht zijn op reguliere subsidies. Bijzondere 
vormen van subsidies zoals  zoals garantiestellingen en revolverende fondsen kunnen mogelijk later worden 
toegevoegd. Wel zullen wij in de nota Financieringsbeleid (in ontwikkeling) aandacht besteden aan de evaluatie 
op doeltreffendheid van deze twee laatste vormen van subsidies.  
 
De quick scan moet duidelijk gaan maken welke verbeteracties nodig zijn, en hoe de evaluatie op 
doeltreffendheid in de toekomst structureel kan worden geborgd.  Hierbij zullen we waar mogelijk de 



 

  

 

verbeteracties combineren met de acties nav. het rapport onderzoek provinciale ondersteuningsinstellingen. Dit 
rapport aan de orde geweest in de Commissie BEM van januari dit jaar. 
 
De quick scan zal eind  2014 worden afgerond en aan u worden gerapporteerd.  
 
Relatie met duurzaamheid 
N.a.v. uw initiatiefvoorstel hebben wij besloten om met ingang van dit jaar ook in beleidsevaluaties rekening te 
houden met duurzaamheid. In de quick scan zullen we nagaan welke mogelijkheden hiervoor zijn.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Beter vastleggen van (aannames over) de effectiviteit van subsidies. 
 
Financiële consequenties 

Gevolgen voor de middelen zijn nu nog niet duidelijk. Eerste indicatie is dat dit voor sommige beleidsthema’s 
aanzienlijk kan zijn. Hierbij kan bijv. worden gedacht aan kosten voor aanvullende monitoring (om nauwkeuriger 
te meten wat het effect van de subsidie is). Dit zal in de quick scan duidelijk moeten worden. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Wij stellen voor om u intensief te betrekken bij de vervolgstappen. Uw suggestie om de subcommissie XL hierbij 

te gebruiken als klankbordgroep nemen wij van harte over.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


