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Onderwerp Statenbrief: Onderzoek financiële situatie partnerinstellingen 

 
Voorgestelde behandeling: Ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Conform onze toezegging in PS van 3 juli 2017 naar aanleiding van de motie hebben wij indexering toegepast op 
de te verlenen subsidies van de partnerinstellingen vanaf begrotingsjaar 2018. Het gaat daarbij om de 
partnerinstellingen met een 4-jarige exploitatiesubsidie op basis van het Draaiboek aansturing partnerinstellingen 
2016. Bij deze toezegging hebben wij tevens toegezegd een onderzoek uit te voeren naar de daadwerkelijke 
gevolgen bij de partnerinstellingen in relatie tot de opgaven waar zij voor staan. Met deze brief willen wij u 
informeren hoe wij dit onderzoek gaan uitvoeren. 
 
Aanleiding/voorgeschiedenis 
Vanaf de begroting 2012 heeft er geen indexering van de subsidies van de partnerinstellingen meer 
plaatsgevonden, behoudens wanneer loon- of prijscompensatie contractueel is vastgelegd. De uitwerking hiervan 
is opgenomen in de Kadernota begrotingen 2015-2019.  
In de commissie BEM van 19 juni 2017 hebben partnerinstellingen (met name op het gebied van Cultuur en 
Erfgoed) ingesproken over hun financiële situatie als gevolg van het niet toekennen van loon- en prijs-
compensaties, waarbij zij hebben aangegeven dat zij niet meer alle voorgenomen activiteiten kunnen uitvoeren 
en dat zij daarmee niet langer (volledig) kunnen voldoen aan de beleidsdoelstellingen van de provincie. In PS van 
3 juli 2017 is bij de behandeling van de Kadernota 2017 de motie “Indexering subsidie partner-instellingen” 
(PS2017PS08, motie 20) aanvaard die wij inmiddels uitgevoerd hebben. In de begroting 2018 is een budget voor 
indexering van de partnerinstellingen begroot en dit zal ieder jaar onderdeel uitmaken van het samenstellen van 
de begroting. 
 
Essentie / samenvatting: 

Conform onze toezegging gaan wij onderzoek uitvoeren wat het daadwerkelijk probleem is bij de partner-

instellingen en gaan hiervoor een proces in met de partnerinstellingen om dit realistisch en onderbouwd in beeld 

te krijgen. Wij zullen dit onderzoek betrekken bij de geplande evaluatie van de partnerinstellingen in 2019 in het 

kader van het Draaiboek aansturing partnerinstellingen 2016. Dit is een logisch en natuurlijk moment omdat we 

dan ook gaan bezien of de partnerinstellingen de gewenste resultaten zoals verwoord in onze beleids-

documenten zoals Cultuur- en erfgoednota 2016-2019 ‘Alles is NU’ en Natuurbeleid 2.0/Natuurvisie 2016, hebben 

gerealiseerd. De resultaten van de evaluatie zijn bekend per 1 juli 2019. 

 

 



 

  

 

 

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Met het inzicht uit het onderzoek ontstaat een realistisch en onderbouwd beeld van de financiële situatie van 
partnerinstellingen en de mate waarin taken niet of onvoldoende uitgevoerd zijn in relatie tot de opgaven waar zij 
voor staan. 
 
Financiële consequenties 

Geen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

De uitvoering van het onderzoek wordt betrokken bij de geplande evaluatie van de partnerinstellingen in 2019.  

Wij zullen u informeren over de uitkomsten van deze evaluatie die per 1 juli 2019 bekend zijn. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

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


