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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-582333856 (DOS-2015-

0006978)

Contact

M. de Nooij

070 - 441 73 96

m.de.nooij@pzh.nl

Onderwerp:

Overzicht subsidie-evaluaties 2016

Publiekssamenvatting:

Gedeputeerde Staten hebben een kalender opgesteld waarop staat wanneer subsidieregelingen 

en beleid van de provincie geëvalueerd moeten worden. Deze evaluaties worden uitgevoerd om 

inzicht te krijgen in de effectiviteit van het handelen van de provincie. Jaarlijks sturen 

Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten een overzicht waarop staat welke evaluaties in het 

voorafgaande jaar wel en welke niet zijn uitgevoerd. Volgens deze afspraak sturen Gedeputeerde 

Staten nu het overzicht van evaluaties die in 2016 zijn verricht toe. 

Advies:

1. Vast te stellen het overzicht subsidie-evaluaties 2016.

2. Vast te stellen de GS-brief aan PS, waarin PS worden geïnformeerd over de voortgang 

van de evaluatiekalender door middel van het overzicht van in 2016 verrichte subsidie-

evaluaties.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting.

Besluit GS:
vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het herstel van spellingsfouten.

Bijlagen:

- brief - Overzicht subsidie-evaluaties 2016

- Evaluatie begrotingssubsidie IVN 2013-2015_20 mei 2016

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: M. de Nooij Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: G.M. Smid-Marsman digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: R.A.M. van der Sande

Provinciesecretaris J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 10 april 2017 31 mei 2017
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1 Toelichting voor het College

U heeft begin 2016 de Kalender beleids- en subsidie-evaluaties 2016-2019 vastgesteld. Deze 

kalender wordt jaarlijks geactualiseerd en in de begroting opgenomen. Provinciale Staten worden 

jaarlijks (gelijktijdig met de jaarstukken) geïnformeerd over de voortgang van deze kalender. 

In de GS-brief aan Provinciale Staten staat welke evaluaties in 2016 wel en welke niet zijn 

verricht.

Financieel en fiscaal kader:

Er zijn geen financiële consequenties.

Juridisch kader:

Op basis van de Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland 2013 komen alle 

subsidieregelingen in beginsel in aanmerking om een keer per vier jaar geëvalueerd te worden, 

met uitzondering van incidentele subsidies.

2 Proces

De GS-brief aan Provinciale Staten bevat als bijlage het evaluatierapport van de 

Begrotingssubsidie 2013-2015 IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid). Het is aan 

Provinciale Staten om desgewenst voor een behandelingsmoment van dit rapport te kiezen. 

3 Communicatiestrategie

De communicatie over dit GS-voorstel bestaat uit het informeren van Provinciale Staten over de 

evaluaties die in 2016 zijn verricht en het toesturen van (links naar) de evaluatierapporten.
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