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Onderwerp
Tussenevaluatie beleid ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij
subsidieverstrekking
Advies
1 . Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over de tussenevaluatie van het beleid
2.

ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking.
Vast te stellen de publiekssamenvatting over de tussenevaluatie van het beleid ter
voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking.

Besluit GS
Conform advies vastgesteld.

Bijlagen
- GS-brief aan Provinciale Staten over de tussenevaluatie beleid ter voorkoming van misbruik &
oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking
- Bijlage 1 : Overzicht steekproeven 2014 - 2017
- Bijlage 2: Overzicht Jaarrekeningen 2014 - 2017
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Toelichting voor het College

Gedeputeerde Baljeu heeft tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 20 december 2017
de toezegging gedaan om na de zomer met een eerste aanzet te komen voor een evaluatie van
het beleid ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking, het
zogenaamde M&O-beleid. Dit heeft zij gedaan naar aanleiding van motie 773 van de leden Van
Viegen en De Vree die tijdens deze vergadering werd ingediend. De motie is met deze toezegging
ingetrokken.
Het M&O-beleid maakt deel uit van het Uniform Subsidiekader (USK). Het USK gaat over
uniformering en vereenvoudiging van de regels voor de uitvoering en verantwoording van alle
subsidies, bedoeld om het subsidieproces efficiënter te maken. In de Algemene
subsidieverordening 2013 (Asv) die op 1 juli 2013 in werking is getreden en het gewijzigde M&Obeleid met bijbehorende beleidsregel die op 9 juli 2016 in werking is getreden, zijn de
uitgangspunten van het USK geïncorporeerd.
De eindevaluatie van het USK door het Rijk is uitgesteld. Naar verwachting zal deze pas medio
2021 worden uitgevoerd. De aanbevelingen van de tussenevaluatie zijn in 2016 pas ingevoerd.
Men wil daar nu eerst ervaring mee opdoen. Vanuit de optiek van het Rijk is het nu te vroeg om al
te evalueren.
Het IPO (IPO-projectgroep Subsidies) sluit hierbij aan, net als destijds is gebeurd bij de
tussenevaluatie van het USK. De tussenevaluatie is begin 2016 uitgevoerd voor alle provincies
door Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Advocaten in opdracht van de projectgroep IPOsubsidies. Naar aanleiding hiervan heeft Zuid-Holland als eerste provincie het M&O-beleid herzien
en de Beleidsregel-M&O ingevoerd.
Alhoewel het nog te vroeg is voor een volledige evaluatie, is al wel gekeken naar de uitkomst van
de steekproeven die zijn uitgevoerd over de verstrekte subsidies in de eerste twee arrangementen
over de jaren 2014-2017 (zie de tabel in bijlage 1 ). Het aantal lagere vaststellingen dat vanwege
een steekproef heeft plaatsgevonden is eruit gelicht. In het eerste arrangement zijn in 2014 en
2015 acht van de vijfenveertig steekproeven lager vastgesteld, waarvan één met meer dan 55%.
Deze is in het ‘register van misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking’ opgenomen
(het betrof een geval uit de jeugdzorg met een relatief laag bedrag). In 2016 zijn er geen
steekproeven lager vastgesteld en in 2017 slechts in één geval.
Concluderend kan tussentijds worden gezegd dat de steekproeven slechts in een enkel geval
leiden tot een gedeeltelijk lagere vaststelling, maar dat er geen gevallen zijn waarbij de subsidie
geheel niet is uitgevoerd. Met andere woorden het gegeven (verantwoord) vertrouwen is tot op
heden niet beschaamd.
Financieel en fiscaal kader
De financiële middelen voor de uitvoering van subsidietaken zijn belegd bij de betreffende
beleidsterreinen. Jaarlijks worden ca. 1000 nieuwe aanvragen behandeld en vindt monitoring
plaats op de verstrekte subsidies. In totaal wordt er voor ongeveer € 150 miljoen per jaar verleend
aan subsidies (zie de tabellen in bijlage 2).
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Juridisch kader
Er is geen wettelijke verplichting tot evaluatie van het M&O-beleid en het USK.

2 Proces
Aanleiding was de motie 773 van de leden Van Viegen en De Vree. Hierop is een eerste aanzet
voor een evaluatie van het M&O-beleid toegezegd door gedeputeerde Baljeu aan Provinciale
Staten. Wij lopen hiermee iets vooruit op de eindevaluatie van het USK (waar het M&O-beleid deel
van uit maakt) die door het Rijk is uitgesteld tot naar verwachting medio 2021 . We zullen voor de
eindevaluatie aansluiten bij het IPO en het Rijk.

3 Communicatiestrategie
Het betreft een interne evaluatie. Er hoeft geen persbericht uit.
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