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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-763942466 DOS-2021-

0000200

Onderwerp

Beleidsevaluatie instrument subsidie 2015-2020

Advies

1. In te stemmen met de Rapportage Doeltreffendheid en Doelmatigheid subsidies provincie

Zuid-Holland 2015-2020.

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zij geïnformeerd worden over de

Rapportage Doeltreffendheid en Doelmatigheid subsidies provincie Zuid-Holland 2015-2020

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Rapportage Doeltreffendheid en

Doelmatigheid subsidies provincie Zuid-Holland 2015-2020.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

1. GS brief aan PS - Beleidsevaluatie instrument subsidie 2015-2020
2. Rapportage Doeltreffendheid en Doelmatigheid subsidies provincie Zuid-Holland 2015-2020
3. Bijlage met figuren
4. Bijlage met de 65 beleidstheorieën per subsidieonderwerp

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 26 januari 2021 26 januari 2021
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1 Toelichting voor het College

 

Zie de brief aan Provinciale Staten, met name het deel waarin de reactie vanuit het College wordt

gegeven.

Financieel en fiscaal kader

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

Totaalbedrag exclusief BTW : € 49.938, - exclusief btw

Programma   : Programma 4 – Concurrerend Zuid-Holland

Financiële risico’s : Geen, de opdracht wordt binnen budget uitgevoerd

Juridisch kader

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 en halverwege de coalitieperiode.

Om die reden wordt voorjaar 2021 het verslag aan Provinciale Staten aangeboden.

Artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening (ASV) van de Provincie Zuid-Holland bevat een

lid waarin staat dat GS ‘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 Voorafgaande besluitvorming

 Zie de brief aan Provinciale Staten.

 

3 Proces

 

Deze beleidsevaluatie doeltreffendheid subsidies met verkenning van doelmatigheid staat

geagendeerd voor behandeling in de procedurevergadering van de Statencommissie-Bestuur,

Maatschappij en Middelen (BMM, 17 februari), gevolgd door de bespreking in de commissie (24

maart) en in de Provinciale Staten (7 april 2021). Voorafgaand daaraan zullen Statenleden tijdens

een Statenworkshop (3 maart) interactief worden meegenomen.

Beleidsafdelingen zullen verder gaan met de stappen als beschreven in het groeimodel, waarbij in

de implementatie rekening moet worden gehouden met de capaciteit van de provinciale

organisatie (zeker tegen de achtergrond van de impact van corona gedurende op het werk in

deze periode). Zij zullen daarbij gepast bijgestaan worden mede in het licht van de verdere

doorontwikkeling van Omgevingsbeleid, monitoring Leefomgeving, Planning en controlproducten.
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4 Participatie en rolneming

 Niet van toepassing.

 

5 Communicatiestrategie

 

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

publiekssamenvatting op de PZH-website.

 


