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Onderwerp: Stand van zaken vermindering/afbouw subsidies. 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Geachte dames en heren, 
 

Inleiding 
 
Aanleiding 
Bij deze willen wij u informeren over de stand van zaken omtrent het afbouwen cq verminderen van 
subsidies naar aanleiding van het coalitieakkoord “Focus, Vertrouwen, Oplossingsgericht”. De 
afgelopen periode is de procedure doorlopen betreffende de instellingen die per 1 januari 2012 te 
maken krijgen met een afbouw/vermindering van subsidie. 
 
Voorgeschiedenis 
In het coalitieakkoord is besloten om een algemene korting toe te passen op alle te verstrekken 
subsidies aan instellingen met 15 procent, analoog aan de daling van het provinciefonds. Tevens is 
besloten dat de provincie zich louter zal gaan richten op haar kerntaken, waardoor de jaarlijkse 
subsidies die aan een aantal instellingen worden verstrekt, geheel afgebouwd dienen te worden.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
U te informeren over de definitieve aankondiging aan instellingen die te maken krijgen met een 
afbouw/vermindering van subsidies per 1 januari 2012. 
 
Financiële consequenties 
Nvt  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Binnen het proces omtrent het afbouwen/verminderen van subsidies aan instellingen wordt er 
onderscheid gemaakt in twee categorieën, te weten: instellingen die per 1 januari 2012 te maken 
krijgen met een korting cq afbouw en instellingen die per 1 januari 2013 te maken krijgen met een 
korting cq afbouw. De instellingen die te maken krijgen met een korting per 1 januari 2013 zullen voor 
1 januari 2012 de definitieve aankondiging ontvangen.  
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Het proces is als volgt doorlopen: 

- Verzenden van voorgenomen besluit betreffende het afbouwen/verminderen van subsidie, zo 
concreet mogelijk verwoord; 

- De instelling hebben drie weken de tijd om hun zienswijze in te dienen. Dit kan schriftelijk 
en/of mondeling; 

- Op basis van de zienswijze wordt het officiële besluit (definitieve aankondiging) genomen en 
verzonden;  

- Deze brief dient vóór 1 juli 2011 verzonden te worden, gezien de redelijke termijn van 
aankondiging;  

- De instellingen kunnen op de definitieve aankondiging een bezwaar indienen. 
 
Inmiddels zijn alle stappen doorlopen, de definitieve besluiten zijn vóór 1 juli verzonden aan de 
instellingen die per 1 januari 2012 te maken krijgen met een korting cq afbouw van subsidie.  
In de bijlagen vindt u de brieven met daarin het voorgenomen besluit, de zienswijzen als reactie op 
voorgenomen besluit en de definitieve aankondigingen van afbouw van subsidie. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van de brieven met daarin het voorgenomen besluit, de zienswijzen van de 
instellingen als reactie op het voorgenomen besluit en de definitieve aankondigingen van de afbouw 
van subsidie. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, H. Goedhart 
 


