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Agenda

1. Aanleiding en uitgangspunten

2. Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (AsvpU)
1. Wat blijft hetzelfde
2. Wijzigingen tov huidige verordening
3. Wijzigingen nav feedback accountant

3. Toelichting vastgestelde beleidsregels GS 2 november 2021
1. Beleidsregel leidraad exploitatiesubsidies (update)
2. Beleidsregel subsidiabele kosten exploitatiesubsidies (nieuw)
3. Beleidsregel subsidiabele kosten projectsubsidies (nieuw)
4. Beleidsregel Toezicht en naleving subsidievoorwaarden (nieuw)

4. Vervolg
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Nieuwe AsvpU

In 2021 is een nieuwe AsvpU en zijn beleidsregels opgesteld om het aanvragen en beoordelen van een subsidie te 
vereenvoudigen en de regelgeving te optimaliseren. Pels Rijcken heeft een positief advies gegeven. 

Over de AsvpU heeft u reeds vragen gesteld en deze zijn beantwoord. De beleidsregels zoals door GS op 2-11-
2021 vastgesteld zijn u nagezonden.

Op verzoek van gedeputeerde is vandaag een informatie-sessie georganiseerd om resterende vragen te 
bespreken en te beantwoorden.

Doelstelling is om de nieuwe AsvpU te behandelen in FAC 23-2 en PS 23-3, zodat de nieuwe AsvpU per 1 april 
2022 in werking treedt. Lopende subsidieregelingen worden juridisch getoetst en voor 1 april aangepast.

26-1-2022 3



Nieuwe AsvpU

Aanleiding en uitgangspunten

Aanleiding
1. Realiseren van verbeteringen voor aanvrager 
2. Het borgen van actuele toepassing van het subsidie instrument
3. Implementatie USK afronden
4. Verbeteringen te realiseren (begrip vertrouwen, samenhang met aanpalende kaderstelling bv BIBOB )

Uitgangspunten
1. AvspU is een paraplu. Bijzondere bepalingen worden opgenomen in onderliggende subsidieregelingen. 
2. Aanvraagproces zo laagdrempelig mogelijk maken
3. Vereenvoudiging aanvraag en beoordelingsproces door nadere richtlijnen en digitaal aanvraagformulier
4. In lijn met USK
5. Basis vooraf is verantwoord vertrouwen; check and balances door doen van objectieve steekproeven (Toezicht 

en Naleving), géén zwarte lijst
6. Indexering van alle exploitatiesubsidies meer dan 3 jaar in PS-begroting
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AsvpU wat blijft hetzelfde

 De verhouding GS-PS wijzigt niet (is conform andere provincies)

 Hardheidsclausule is niet opgenomen (cf huidige regeling) omdat GS binnen de Awb in 
samenhang met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur - voldoende ruimte heeft om 
rekening te houden met individuele omstandigheden c.q. de bijzondere omstandigheden van 
het geval. Menselijke maat toepassen is dus goed mogelijk. 

 Uitgangspunt is Uniform Subsidie Kader (USK)
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AsvpU wijzigingen tov huidige verordening 

Wijzigingen: 
 Vergroten leesbaarheid voor een laagdrempelig aanvraagproces
 Steekproeven achteraf  
 Beslistermijnen zijn in overeenstemming met het USK; 
 De meldingsplicht voor aanvrager nader gespecificeerd; 
 Subsidieplafonds jaarlijks vaststellen door GS tbv monitoring van de uitputting;
 Mogelijkheid tot waarderingssubsidies € 10.000,-
 Verwijzingen naar aanpalende kaderstelling opgenomen waarbij met de beoordeling ook 

rekening gehouden wordt
 Hoofdstuk 2 (bijzondere bepalingen) is komen te vervallen. In de algemene bepaling (art. 1.4 

lid 2 in samenhang met art. 1.1) is opgenomen dat GS een subsidieregeling kan opstellen, op 
grond van door PS vastgesteld beleid (beleidsgrondslag)
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Wijzigingen nav feedback accountant
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Aanpassingen AsvpU

 Doelstelling om subsidiesysteem in te richten volgens de principes: klant georiënteerd, effectief, 
efficiënt en rechtmatig wordt nog toegevoegd in nieuwe AsvpU

 artikel 5.3 lid 6 van de AsvpU: “Gedeputeerde Staten kunnen voorschrijven dat ten behoeve van 
de subsidievaststelling van subsidies vanaf € 125.000 een controleverklaring van de accountant 
wordt overlegd conform het door Gedeputeerde Staten vastgestelde Controleprotocol 
verantwoording subsidies.”



Beleidsregel leidraad exploitatiesubsidies 
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Doelstelling: subsidiemodel voor alle exploitatiesubsidies met een procesbeschrijving van aanvraag 
tot verantwoording. 

 Betreft actualisatie van eerdere versie

 Positieve feedback van uitvoeringsorganisaties op meerjarig model

 Jaarlijkse bestuurlijke overleggen over financiële en inhoudelijke voortgang 

 Interne afstemming via intervisiebijeenkomsten



Beleidsregel subsidiabele kosten exploitatiesubsidies
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Doelstelling: duidelijke spelregels voor aanvragers exploitatiesubsidies waarbij:   

 In principe gestreefd wordt naar meerjarige verleningen        

 Consequent beleid van provincie mbt indexering, hoogte indexering door PS bepaald

 Maximeren van uurtarieven bij inhuur derden tot € 130,- per uur excl. BTW
In bijzondere gevallen is het mogelijk om af te wijken van deze standaard. Besluitvorming CMT.



Beleidsregel subsidiabele kosten projectsubsidies 
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Doelstelling: Vereenvoudiging voor de aanvrager en een uniforme, efficiënte en transparante 
beoordeling van subsidieaanvragen. Dit wordt bewerkstelligd door:

 Een digitaal aanvraagformulier waarbij aanvrager stapsgewijs door vragen wordt geleid en 
beleidsregels in zijn verwerkt  

 Hanteren van vaste uurtarieven bij de doorberekening van interne loonkosten. Project 
gerelateerde overheadkosten gericht subsidiabel 

 Maximeren van subsidiabel tarief bij inhuur derden tot € 130,- per uur excl. BTW
In bijzondere gevallen is het mogelijk om af te wijken van deze standaard. Besluitvorming CMT.

 Verrekening van inkomsten bij de subsidievaststelling



Beleidsregel Toezicht en naleving subsidievoorwaarden
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Doelstelling: Check and balances om goed invulling te kunnen geven aan begrip verantwoord 
vertrouwen

1. Steekproeven naar rechtmatige subsidiebesteding en naleven van bepalingen en verplichtingen. 
Omvang op basis van laag, midden of hoog risicoprofiel. Objectieve criteria voor het risicoprofiel 
en selectie (bv hoogte aangevraagd, inrichting Governance) worden afgestemd met CCO.

2. Korting op subsidievaststelling (3 %) als niet aan meldingsvereisten artikel 6.1 AsvpU is voldaan.  

3. Aangifte bij OM bij vermoeden van misbruik of opzettelijke misleiding als dit mogelijk een 
strafbaar feit oplevert.



Vervolg
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• Afronden besluitvorming en publiceren nieuwe regelgeving (ingangsdatum AsvpU 1 april 2022)

• In en externe communicatie op Atrium en provincie website  

• Aanpassing lopende subsidieregelingen via GS zodat deze aansluiten op nieuwe regelgeving 

• Aanpassen templates; aanvraagformulieren, beschikkingen, checklisten, controleprotocol etc

• Werkinstructie medewerkers subsidies 

• 2e helft 2023 evaluatie AsvpU/beleidsregels waarbij subsidieontvangers ook betrokken worden 
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