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Rapportage Doeltreffendheid subsidies

Publiekssamenvatting

Om een Slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland dichter bij te brengen, kunnen inwoners, 

bedrijven en mede-overheden subsidies krijgen voor activiteiten die aan deze doelen bijdragen. 

De provincie Zuid-Holland vindt het belangrijk om te laten zien dat die subsidies goed besteed 

zijn. Het verslag ‘Hoofdlijnenrapportage evaluatie doeltreffendheid subsidies 2015-2016’ beschrijft 

voor alle subsidieregelingen van de provincie welke vernieuwingen zijn doorgevoerd om ze nog 

beter aan een maatschappelijk doel bij te laten dragen en tegelijk daarover transparant te kunnen 

rapporteren. Om de effecten te kunnen meten zijn vervolgens indicatoren nodig, die in de 

begroting, maar ook voor de monitoring van het effect van andere beleidsinstrumenten 

(investeringen, regulering, samenwerking) worden gebruikt. Voor zover er nog geen goede 

indicatoren konden worden vastgesteld, zullen deze in de volgende rapportage, die eind 2018 

verschijnt, zijn opgenomen. 

Advies

1. Vast te stellen de Hoofdlijnenrapportage evaluatie doeltreffendheid subsidies inclusief bijlage 

Beleidstheorieën;

2. Vast te stellen de GS-brief Evaluatie doeltreffendheid subsidies 2015-2016;

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de doeltreffendheid van subsidies.

Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om twee punten aan te vullen, één 
ten aanzien van de milieuzones en één ten aanzien van de Uitvoeringsregeling Groen. Ten slotte 
wordt in de publiekssamenvatting ´burgers´ vervangen door ´inwoners´.

Bijlagen
Bijlage Hoofdlijnenrapportage Beleidstheorieen 29112017.pdf
Hoofdlijnenrapportage_Doeltreffendheid_Subsidies_versie_GS_28-11-2017.docx
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1 Toelichting voor het College

Zie publiekssamenvatting.

Financieel en fiscaal kader:

Geen bijzonderheden.

Juridisch kader:

Conform artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening van de Provincie Zuid-Holland brengen 

Gedeputeerde Staten op hoofdlijnen verslag uit over de doeltreffendheid van subsidieregelingen.

2 Proces

U heeft in GS van 27 augustus deze rapportage en brief aangehouden, met verzoek de 

vervolgaanpak concreter te maken. In het rapport en de GS-brief is nu aangegeven dat, om 

transparant te kunnen zijn over de doeltreffendheid van subsidies, een verbeterslag volgt door 

meer betekenisvolle indicatoren op te nemen, en daar waar indicatoren voor regelingen nog 

ontbreken, deze toe te voegen. Dit zal voor PS zichtbaar zijn in de eindrapportage die eind 2018 

verschijnt. Deze slag helpt ook om de kwaliteit van begrotingsindicatoren te verbeteren.

Zodoende is dan deze coalitieperiode een methodiek bereikt waarmee in de volgende 

coalitieperioden de doeltreffendheid van subsidie aantoonbaar valt te maken. 

In de periode na augustus is verder gewerkt aan het compleet maken en vergroten van de 

kwaliteit van de beleidstheorieen en aan het verbeteren van de kwaliteit van indicatoren. 

Die beleidstheorieen zijn opgesteld omdat uit eerdere rapportages over doeltreffendheid van 

subsidies bleek, dat deze grotendeels impliciet waren of ontbraken. Zonder onderliggende theorie 

en indicatoren, valt de doeltreffendheid van beleid niet aan te tonen. Sinds 2016 is voor zeventig 

subsidieregelingen (paragrafen en begrotingssubsidies) een beleidstheorie opgesteld waarin de 

causale relatie tussen maatschappelijk opgave, provinciale doel en uitwerking naar concrete 

acties en prestaties is beschreven.

Daarnaast geeft GS in de brief aan, dat als onderdeel van het vergroten van de realisatiekracht 

van PZH, ook voor het subsidieinstrumentarium voorstellen zullen volgen om het opgavegericht 

en gebiedsgericht werken beter te ondersteunen. En ook voor het sneller en flexibel in kunnen 

spelen op onvoorzien, maar relevant en gewenst maatschappelijk initiatief.  

3 Communicatiestrategie

Geen bijzonderheden. Na besluitvorming in GS volgt reguliere publicatie van het besluit en de 

publiekssamenvatting op de PZH-website.
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