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Onderwerp Statenbrief:
Beleidsregels Subsidieafhandeling in verband met de Coronacrisis
Voorgestelde behandeling:
Ter informatie
Geachte dames en heren,
Inleiding
Het Rijk heeft ingrijpende maatregelen genomen om het coronavirus te beteugelen.
Deze maatregelen hebben grote invloed op de bedrijfsprocessen van bedrijven en organisaties, waardoor het
voortbestaan van deze bedrijven en organisaties en werkgelegenheid kan worden bedreigd. Genoemde
maatregelen hebben ook invloed op activiteiten die organisaties en bedrijven in het kader van reeds verleende
subsidies uitvoeren of nog in de toekomst zouden uitvoeren.
Onder deze omstandigheden is te voorzien dat in een aantal gevallen gesubsidieerde activiteiten niet, onvolledig
of pas op een later tijdstip kunnen worden gerealiseerd. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan afgelaste
evenementen. De verwachting is dat dit gesubsidieerde activiteiten kan betreffen op nagenoeg alle
beleidsterreinen.
Het is voor de desbetreffende organisaties van groot belang om snel duidelijkheid te krijgen hoe de provincie in
dit soort situaties omgaat met de subsidieverlening. Daarom stellen wij de beleidsregels ‘Subsidieafhandeling in
verband met de Coronacrisis’ vast: hierin staat dat organisaties ook bij het niet uitvoeren van de activiteiten als
gevolg van de Coronacrisis de subsidie kunnen behouden voor uitgaven die reeds zijn gedaan of onontkoombaar
zijn. Deze beleidsregels zijn niet bedoeld om los van de gesubsidieerde activiteit, organisaties financieel te
ondersteunen. Op dit punt worden organisaties verwezen naar de financiële steunmaatregelen van het Rijk.
Essentie / samenvatting:
In een aantal gevallen zullen als gevolg van de coronacrisis gesubsidieerde activiteiten niet, gedeeltelijk of op een
later tijdstip worden gerealiseerd. Vanuit de beleidsdomeinen is de behoefte aangegeven om coulant met
subsidieverleningen en subsidievaststellingen van reeds eerdere subsidieverleningen om te gaan. Daardoor
kunnen eventuele nadelige gevolgen voor subsidieontvangers van het coronavirus op worden gevangen.
Daarnaast zullen er vragen gaan komen van subsidieontvangers die willen weten waar ze aan toe zijn bij hun
subsidieaanvraag of de al aan hun verleende subsidie. Ons besluit komt tegemoet aan de vragen vanuit de
beleidsdomeinen en toont aan hoe de provincie Utrecht betrokken en proactief de gevolgen van de coronacrisis

probeert op te vangen, en is in lijn met de maatregelen die andere provincies hebben getroffen met betrekking tot
het subsidieproces.
Meetbaar / beoogd beleidseffect
Ons besluit zorgt er voor dat binnen de mogelijkheden van de subsidiekaders de negatieve gevolgen van het
coronavirus voor subsidieontvangers zoveel als mogelijk worden geminimaliseerd. Wij realiseren ons dat
sommige gesubsidieerde organisaties ook na toekenning van (een deel) van de reguliere subsidie nog financiële
problemen kunnen houden en mogelijk in de komende weken of maanden om een aanvullende financiële
bijdrage zullen vragen. Daar voorziet deze regeling niet in. Die vragen zullen wij op dat moment moeten
beoordelen op hun eigen merites.
Financiële consequenties
De subsidie uitgaven zijn reeds opgenomen in de bestaande begroting en budgetten. In artikel 6 van de
beleidsregels is opgenomen dat wanneer de afgesproken activiteit niet of slechts gedeeltelijk kan worden
nagekomen, ten gevolge van de coronavirusepidemie (of daarmee samenhangende) maatregelen, wij rekening
zullen houden met de reeds gemaakte kosten en deze in redelijkheid en billijkheid zullen vergoeden, tot maximaal
het verleende bedrag. De uitgaven van de provincie zullen dus nooit hoger worden dan oorspronkelijk begroot,
maar zullen mogelijk wel lager kunnen uitkomen. Dat neemt niet weg dat sommige activiteiten na de Coronacrisis
mogelijk opnieuw voor subsidie in aanmerking komen, en de provincie uiteindelijk ‘overall’ wél meer kwijt zal
kunnen zijn aan gesubsidieerde activiteiten.
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten
Kennis te nemen van voorliggende GS-besluit Beleidsregels Subsidieafhandeling in verband met de Coronacrisis
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