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Onderwerp Statenbrief: 
Leidraad exploitatiesubsidies 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
 
Aanleiding 
Bijgevoegde leidraad beschrijft het subsidiemodel voor ‘partnerorganisaties’ die een meerjarige 
exploitatiesubsidie van de provincie Utrecht ontvangen en vervangt het Draaiboek partnerinstellingen dat door 
Gedeputeerde Staten (GS) is vastgesteld op 15 maart 2016. Partnerorganisaties zijn organisaties die specifieke 
uitvoeringskennis leveren, beschikken over specifieke netwerken en continuïteit garanderen op terreinen waarbij 
er onvoldoende kansen liggen voor markpartijen. Om continuïteit te borgen, uitvoeringskennis te behouden en om 
te kunnen sturen op meerjarige doelstellingen worden meerjarige subsidies verstrekt voor een periode van in 
principe vier jaar. Uit een externe evaluatie is gebleken dat de instellingen en interne accounthouders enthousiast 
zijn over het model. Aanbevelingen om het model te verbeteren zijn in de leidraad verwerkt. Deze externe 
evaluatie is ter kennisname bijgevoegd. De leidraad geeft een uitvoeringsrichtsnoer voor de beleidsplannen voor 
Cultuur en Erfgoed en Natuur en Samenleving die op 21 april door ons zijn behandeld. In deze beleidsplannen 
wordt aangegeven aan welke organisaties wij voornemens zijn om meerjarig exploitatiesubsidie toe te kennen in 
de periode 2021 tot en met 2024. 
 
 
Voorgeschiedenis 
 
GS-besluit 15-10-2014: vaststelling aanbevelingen verbetering subsidieproces partnerinstellingen van de 
toenmalige Statencommissie XL van PS betreffende discussietraject subsidies 
GS-besluit 15-3-2016: vaststelling draaiboek partnerinstellingen  
 
 
Op 15 maart 2016 hebben GS het draaiboek partnerinstellingen vastgesteld. In dit draaiboek zijn richtlijnen 
opgenomen voor de verstrekte exploitatiesubsidies in de periode 2017 tot en met 2020. Het draaiboek beoogde 
de relatie met partnerinstellingen te stroomlijnen en te professionaliseren. 
 
 
 



 

  

 

Essentie / samenvatting: 

Bijgevoegde leidraad beschrijft het subsidiemodel voor partnerorganisaties die een meerjarige exploitatiesubsidie 
van de provincie Utrecht ontvangen en vervangt het Draaiboek partnerinstellingen dat door Gedeputeerde Staten 
(GS) is vastgesteld op 15 maart 2016. De inrichting van de samenwerking, subsidiërings- en evaluatiemethodiek 
zijn belangrijke thema’s.  

De leidraad is tot stand gekomen op basis van een externe evaluatie van het Draaiboek partnerinstellingen in 
2019/2020. De algemene ervaringen met het model zijn (zeer) positief. De partnerinstellingen geven aan dat er 
meer continuïteit is, meer gelijkwaardigheid in de relatie en meer openheid om te bespreken welke activiteiten 
succesvol blijken en welke niet. Het nieuwe model levert een aanzienlijke besparing op van de administratieve 
last, waardoor er meer tijd en energie kan worden gestoken in de producten en dienstverlening. Aanbevelingen 
uit de evaluatie zijn verwerkt in de leidraad: de term aansturingsmodel is vervangen door samenwerkingsmodel 
om de beoogde gelijkwaardigheid te benadrukken, er is sprake van een flexibele agendering van het bestuurlijke 
overleg in plaats van een vaste agenda, proces zelfevaluatie is aangescherpt en omdat de leidraad hoge eisen 
stelt aan de instelling (onder andere voor wat betreft het uitvoeren van een zelfevaluatie), worden deze eisen 
beperkt tot de instellingen die een ondersteunende rol vervullen in een netwerk van organisaties. In de 
inhoudelijke beleidsplannen wordt benoemd welke organisaties als partnerinstellingen worden aangewezen. De 
externe evaluatie is ter kennisname bijgevoegd. 

Naast partnerinstellingen ontvangen ook andere organisaties (meerjarige) exploitatiesubsidies. In de 
toekenningsbeschikkingen aan deze organisaties wordt aangegeven welke delen van deze leidraad op hen van 
toepassing zijn. De exploitatiesubsidies die binnen de concessie openbaar vervoer worden verleend, vallen buiten 
de leidraad omdat bij deze subsidies de voorschriften van de concessiewet gelden. 
    
 
De beleidsvoorstellen voor Cultuur en Erfgoed en Natuur en Samenleving zijn op 21 april 2020 in GS behandeld. 
In deze beleidsplannen wordt aangegeven welke organisaties meerjarig exploitatiesubsidie ontvangen in de 
periode 2021 tot en met 2024. 
 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De leidraad borgt een organisatieonafhankelijke en generieke methodiek betreffende het verstrekken van 
meerjarige exploitatiesubsidies voor de periode 2021-2024 met een inhoudelijke tussenevaluatie in 2023.  
 
 
Financiële consequenties 
De begrotingssubsidies voor partnerinstellingen worden uiterlijk in de begroting voor 2021 aan PS voorgelegd. 
Jaarlijks wordt door PS in de kadernota besloten over het wel of niet toepassen van indexeringen voor loon- en 
prijsontwikkelingen. De toe te passen indexeringspercentages zijn daarbij vermeld. 
 
 
Vervolgprocedure / voortgang 
Op basis van de beleidsplannen voor Natuur en Samenleving en Cultuur en Erfgoed en de leidraad 
exploitatiesubsidies kunnen instellingen een nieuwe aanvraag indienen voor een meerjarige-exploitatiesubsidie 
over de periode 2021-2024. De aanvragen moeten worden ingediend voor 1 oktober 2020.  
 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief met de daarbij behorende bijlage. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter,  
 
De secretaris,  
 
 
Bijlagen: 

- Leidraad exploitatiesubsidies  
- Externe evaluatie van Bureau ART 


