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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-738366952 DOS-2015-
0009359

Onderwerp

Wijziging Algemene subsidieverordening 2013 vanwege de uitbraak van COVID-19

 
Advies

1 . Vast te stellen het Statenvoorstel waarmee de wijziging van de Algemene

subsidieverordening Zuid-Holland 2013 vanwege de uitbraak van COVID-19 ter vaststelling

aan Provinciale Staten wordt aangeboden;

2. Te bepalen dat de wijziging van de Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland 2013

vanwege de uitbraak van COVID-19 na besluitvorming door Provinciale Staten wordt

gepubliceerd in het Provinciaal Blad;

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de wijziging van de Algemene

subsidieverordening Zuid-Holland 2013 vanwege de uitbraak van COVID-19.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
Statenvoorstel - Wijziging Algemene subsidieverordening 2013

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 26 mei 2020 1 juli 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Zie Statenvoorstel

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW : € 0 

Programma   : Programma’s: Diverse programma’s met subsidies

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s.

 

Dit vraagt geen wijziging van bestaand en toegewezen budget. Er zijn dus geen financiële

consequenties. Eventuele afwijkende prestaties als gevolg van COVID-19 hebben geen effect op

de hoogte van subsidies en de bijbehorende budgetten.  

Het voorstel past binnen het advies dat de accountant heeft afgegeven naar aanleiding van de

behandeling in GS van de corona-subsidiemaatregelen. 

 

Juridisch kader

Met een afwijkingsbevoegdheid in de Asv voor COVID-19-gerelateerde problemen/zaken ontstaat

de mogelijkheid om ambtelijk (binnen de bestaande subsidiemandaten) af te wijken van

bepalingen in de verschillende subsidieregelingen en de Asv. Een mandaat voor toepassing van

de hardheidsclausule is dan niet (meer) nodig en ditzelfde geldt in de meeste gevallen voor een

wijziging van individuele subsidieregelingen. 

 

Omdat noodzakelijke aanpassingen van de subsidiebeschikkingen niet altijd passen binnen de

verschillende subsidieregelingen zou in een mogelijk groot aantal gevallen gebruik moeten

worden gemaakt van de hardheidsclausule. Daarnaast zou een aantal regelingen mogelijk

gewijzigd moeten worden. Daarvoor zou dan steeds besluitvorming door voltallig GS moeten

plaatsvinden. Bovendien is de hardheidsclausule bedoeld voor individuele en onvoorzienbare

gevallen. Als er voor bepaalde gevallen, zoals in de situatie rondom de corona-crisis bestendig

beleid bestaat over het toepassen van de hardheidsclausule, dan moet dit worden vastgelegd in

een algemeen verbindend voorschrift (zoals de Asv), onder andere in verband met de

rechtszekerheid. 

 

Omdat de afwijkingsbevoegdheid op ambtelijk niveau ligt, is het wel belangrijk om de mogelijkheid

tot afwijken te begrenzen. De op te nemen bepaling is beperkt tot afwijkingsmogelijkheden die

geen financiële consequenties hebben en binnen de vastgestelde financiële kaders passen.

Indien een wijziging met financiële consequenties noodzakelijk of gewenst is, dan zal de

subsidieregeling of het subsidieplafond alsnog gewijzigd moeten worden. Vooralsnog zijn

dergelijke gevallen niet bekend.

 

Omdat op dit moment niet goed is in te schatten hoe lang de coronacrisis nog zal duren, is geen

vervaldatum opgenomen bij de wijzigingsbepaling. De bepaling kan vervallen bij een eerst

volgende wijziging van de Asv, wanneer blijkt dat deze niet meer nodig is. Omdat de toepassing

ervan beperkt is tot de gevolgen van de coronacrisis, zijn hier verder geen juridische risico’s aan

verbonden.
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De gewijzigde verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van

het Provinciaal Blad waarin deze gewijzigde verordening wordt geplaatst.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Op 14 april 2020 zijn er aan u mogelijke oplossingen voorgelegd voor corona-gerelateerde

problemen bij subsidies. Daarnaast is aan u gevraagd om in te stemmen met het vervolgproces,

waaronder het formuleren van een ambtelijk mandaat en het voorleggen van benodigde

wijzigingsvoorstellen van subsidieregelingen. Bij de nadere uitwerking daarvan bleek dat het

opnemen van een afwijkingsbevoegdheid in de Asv en een wijziging van de Beleidsregel M&O

een meer eenduidige en alomvattende oplossing biedt. Vandaar het voorstel dat nu voorligt om

een wijziging van de Asv vast te laten stellen door Provinciale Staten. 

 

Met deze afwijkingsbevoegdheid in de Asv voor COVID-19-gerelateerde problemen/zaken

ontstaat de mogelijkheid om ambtelijk (binnen de bestaande subsidiemandaten) af te wijken van

bepalingen in de verschillende subsidieregelingen en de Asv. Een ambtelijk mandaat voor

toepassing van de hardheidsclausule is dan niet (meer) nodig en ditzelfde geldt in de meeste

gevallen voor een wijziging van individuele subsidieregelingen. 

 

3 Proces

 Zie Statenvoorstel 

 

4 Participatie

 N.v.t

 

5 Communicatiestrategie

 De wijziging van de Asv wordt bekendgemaakt in het Provinciaal Blad.

 


