
Memorandum 
 

Datum : 20 april 2012 

Aan : Provinciale Staten provincie Utrecht 

Van : Gedeputeerde van Lunteren Tel.:

Onderwerp : Beantwoording vragen t.a.v. onderzoek subsidies Randstedelijke  
 Rekenkamer van de Statencommissie BEM van 2 april 2012 

Aanleiding 
De heer Molenaar van de Randstedelijke Rekenkamer heeft in de vergadering van de Statencommissie 
BEM van 2 april jl. een korte inleiding gegeven op het rapport over subsidies en de aanbevelingen die 
daaruit voortkomen.  
 
In de bestuurlijke reactie op het rapport heeft het College aangegeven dat ze zich kan vinden in de 
conclusies en aanbevelingen van het rapport, en dat ze deze overneemt. 
 
Door verschillende Statenfracties is een aantal vragen gesteld, van gedeeltelijk dezelfde strekking. 
Hieronder is per onderwerp de beantwoording weergegeven. 
 
Termijn implementatieplan 
In de ambtelijke organisatie wordt op dit moment onderzocht waar de uitwerking van de 
aanbevelingen in concrete acties en termijnen het beste kunnen worden belegd en geborgd. Naar 
verwachting zal het implementatieplan na direct na het zomerreces aan u worden toegezonden. 

Evaluatietermijn van 5 jaar 
Zoals toegelicht door de heer Molenaar is de termijn van 5 jaar waarbinnen een subsidieregeling moet 
worden geëvalueerd afkomstig uit de Algemene wet bestuursrecht.  
 
Verschillende fracties hebben gevraagd of deze termijn strakker kan worden gesteld. Uiteraard is dit 
mogelijk. De zinvolheid hiervan is afhankelijk van het type subsidie, de omvang van de subsidie en de 
looptijd en aard van de subsidieregeling.  
 
De evaluatietermijn kan per subsidieregeling worden bepaald en worden vastgelegd in een 
evaluatiekalender. 
 
Instrument subsidie 
Er wordt steeds nadrukkelijker onderzocht of subsidie het juiste instrument is om in te zetten. Naast 
subsidie zijn er andere financieringsinstrumenten die beter aan kunnen sluiten bij de omstandigheden, 
zoals vormen van concessieverlening en garantiefondsen. Deze ontwikkeling zal de komende tijd 
worden doorgezet. 
 
Evaluatie Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 
De huidige Algemene subsidieverordening is vanaf 1 januari 2011 van toepassing. Hierin is 
opgenomen dat deze binnen twee jaar wordt geëvalueerd. Uiterlijk aan het einde van dit jaar worden 
de resultaten van deze evaluatie aan de Staten aangeboden. Deze evaluatie zal, waar mogelijk, in 
samenhang worden bezien met de evaluatie van subsidies en de aanbevelingen hieromtrent uit het 
rapport van de Randstedelijke Rekenkamer.  


