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Aan Provinciale Staten, 

 

Inleiding 

De Randstedelijke Rekenkamer heeft eerder dit jaar het rapport “Inzicht in doeltreffendheid van 

subsidies” uitgebracht. Toen is ook al aangekondigd dat de per provincie uit te voeren gevalstudies in 

een later stadium zou worden aangeboden. Deze gevalstudie, inclusief een generieke handreiking hoe 

de doeltreffendheid van provinciale subsidies te beoordelen, ligt nu voor. 

 

Gebruikelijk is om de rapporten van de Randstedelijke Rekenkamer in de vorm van een statenvoorstel 

aan u voor te leggen, om daarmee ook een besluit te nemen over de door de Rekenkamer 

geformuleerde aanbevelingen. In dit geval zijn er geen concrete aanbevelingen. Toch is voor een 

statenvoorstel gekozen, om het rapport als zodanig vast te stellen en een besluit te nemen over de 

geleverde Handreiking. 

 

Conclusies van de Randstedelijke Rekenkamer over de Subsidie Tijdsordening, reactie GS en 

nawoord Rekenkamer 

De Rekenkamer komt tot de conclusie dat de Subsidie tijdordening nauwelijks doeltreffend is geweest. 

Het gestelde doel lijkt bereikt, maar dit komt niet door de subsidieregeling. Voor een nadere 

toelichting op deze hoofdconclusie, zie pag. 6 en verder van het rapport.  

 

GS hebben een reactie gegeven op de conclusies (pag. 11). Zij geven aan dat al geruime tijd geleden 

GS tot dezelfde conclusie waren gekomenen, besloten hebben om het subsidieplafond te verlagen en 

daarmee geen subsidiegelden meer beschikbaar te stellen. Voorts geven GS aan al in een vroeg 

stadium te hebben gewezen op de ongeschiktheid van deze regeling als keus voor de gevalstudie van 

de Rekenkamer. 
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In haar nawoord verwijst de Rekenkamer naar de onderbouwing van de keuze die bij de start van het 

onderzoek is gegeven en geeft zij aan de GS pas medio 2012 besloten hebben het subsidieplafond te 

verlagen. 

 

Handreiking evaluatie doeltreffendheid provinciale subsidies 

Op basis van de vier uitgevoerde gevalstudies, heeft de Rekenkamer de Handreiking evaluatie 

doeltreffendheid provinciale subsidies opgesteld. Hoewel hier een pdf-versie van ter beschikking is 

gesteld, is het de bedoeling dat deze handreiking digitaal wordt gehanteerd, vanwege de daarin 

opgenomen hyperlinks. De handreiking bevat methodieken om vooraf en achteraf het effect van 

subsidies te onderzoeken. 

 

Besluitvorming 

Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de resultaten van de Gevalstudie doeltreffendheid subsidie 

Tijdsordening en te besluiten dat de door de Rekenkamer opgestelde Handreiking evaluatie 

doeltreffendheid provinciale subsidies in de toekomst door GS en PS wordt benut bij het instellen en 

evalueren van subsidies. 
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Besluit 

 

 

Besluit van 10 december 2012; 

 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen; 

 

Op het voorstel van de commissie Bestuur, Europa en Middelen van 26 november 2012,  

nr. 80C8FCD4; 

 

Gelezen het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer, getiteld “Inzicht in doeltreffendheid van 

subsidies” en de “Handreiking evaluatie doeltreffendheid provinciale subsidies” ; 

 

 

Besluiten:  

 

1. Kennis te nemen van de resultaten van de Gevalstudie doeltreffendheid subsidie 

Tijdsordening; 

2. Dat de Handreiking evaluatie doeltreffendheid provinciale subsidies in de toekomst door GS 

en PS wordt benut bij het instellen en evalueren van subsidies. 

 

 

 

Voorzitter, 

 

 

 

 

 

Griffier, 

 


