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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-664995472 (DOS-2017-

0006532)

Onderwerp

Rapportage Doeltreffendheid Subsidieregelingen provincie Zuid-Holland 2015-2018

Advies

1) Vast te stellen de Rapportage Doeltreffendheid Subsidieregelingen provincie Zuid-

Holland 2015-2018.

2) Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de Rapportage Doeltreffendheid 

Subsidieregelingen provincie Zuid-Holland 2015-2018.

3) Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Rapportage Doeltreffendheid 

Subsidieregelingen provincie Zuid-Holland 2015-2018.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
- GS-brief aan PS - Rapportage Doeltreffendheid Subsidieregelingen provincie Zuid-Holland 
2015-2018
- Rapportage Doeltreffendheid Subsidieregelingen provincie Zuid-Holland 2015-2018

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 3 december 2018 31 december 2018
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1 Toelichting voor het College

Zie de brief aan Provinciale Staten.

Financieel en fiscaal kader

De rapportage is door een extern bureau opgesteld. De kosten daarvoor bedragen:

Totaalbedrag:           € 33.510,- excl. BTW

Programma:                4. Bestuur en Samenleving

Financiële risico’s:      Geen: de opdracht zal binnen budget worden uitgevoerd. 

Juridisch kader

Actieve openbaarmaking van het GS-besluit en de bijbehorende stukken na de 2e lezing geeft 

ruimte om in de brief voor Provinciale Staten aan te geven wat voor verbeteringen ondernomen 

gaan worden zodat de regelingen die nu onvoldoende scoren, in de toekomst beter te laten 

scoren. 

Conform artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening (ASV) van de Provincie Zuid-Holland 

publiceren Gedeputeerde Staten een verslag over de doeltreffendheid van subsidieregelingen,  

voor het einde van het jaar, voorafgaand aan de verkiezingen. Om die reden geldt de eindtermijn 

van 31 december 2018: voor die datum moet het verslag aan Provinciale Staten worden 

aangeboden. 

Artikel 7 van de ASV bevat ook een lid waarin staat dat ‘voordat GS tot publicatie overgaat, het 

rapport aan PS voorlegt’. Door aanbieding aan PS na het GS-besluit (de gebruikelijke gang van 

zaken) heeft GS aan die bepaling voldaan, maar is ook het rapport de facto openbaar via de 

website. Het artikel kan ook geïnterpreteerd worden als dat geheimhouding op het besluit zou 

moeten liggen tot het moment dat PS er over heeft kunnen beraadslagen. Gezien het doel van de 

rapportage is dat niet proportioneel en zal het stempel van geheimhouding eerder 

contraproductief werken voor het debat in PS. 

2 Proces

Update bij 2e lezing:

Naar aanleiding van de bespreking in de werkoverleggen is voor die regelingen waar de 

rapportage daar aanleiding toe geeft, een verbeterstrategie geformuleerd. Deze strategie is in de 

2e lezing van de GS-brief opgenomen. 

Daarnaast is uit de rapportage zelf een omvangrijke bijlage met alle beleidsfiches met 

beleidstheorieen verwijderd. Deze bijlage was in vrijwel identieke vorm ook bij de 

halfwegrapportage al toegezonden aan PS. De informatie uit de bijlage wordt op de PZH-website 

ontsloten en is daarmee voor iedereen naleesbaar en bruikbaar.

December 2017 hebben Provinciale Staten de Halfwegrapportage over de doeltreffendheid van 
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subsidies’ ontvangen, dit ook in het kader van de ASV. De nu voorliggende versie bevat ten 

opzichte van wat toen is gepresenteerd voor elke subsidieregeling een beoordeling van 1) de 

doeltreffendheid van de regeling zelf en 2) de doeltreffendheid van de mate waarin de regeling 

bijdraagt aan de aanpak van de maatschappelijke opgave. 

De rapportage is in opdracht van PZH samengesteld door Siraconsulting op basis van factsheets 

per subsidieregelingen. Deze factsheets zijn door of met de behandelend ambtenaren van de 

regelingen opgesteld op basis van de bij hun beschikbare informatie, zoals meetgegevens, 

voortgangsrapportage en subsidieevaluaties. 

De rapportage en de GS-brief is in de werkoverleggen van alle portefeuillehouders aan de orde 

geweest. Toen nog ontbrekende informatie is aangevuld zodat het rapport een compleet beeld 

geeft van alle subsidies en regelingen van de Provincie Zuid-Holland. 

Het gevolg van deze tussenstap is dat de rapportage weliswaar vóór het einde van het jaar aan 

Provinciale Staten wordt aangeboden, maar waarschijnlijk niet meer in januari, maar in februari 

zal worden behandeld.

3 Communicatiestrategie

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

publiekssamenvatting op de PZH-website.
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