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Verslag inzake de werking van de Regeling uniforme kostenbegrippen en
berekeningswijzen subsidies Noord-Brabant 2017

De Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen subsidies NoordBrabant 2017 (hierna: Regeling) is op 28 juni 2017 in werking getreden.
In artikel 6 van de Regeling is opgenomen dat wij aan uw Staten in 2019 een
verslag over de werking van deze Regeling in de praktijk dienen te zenden. In de
Statenmededeling van 19 november 2019 is aangegeven, dat wij deze evaluatie
gelijktijdig met de wijziging van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant
(hierna: Asv) aan uw Staten zouden voorleggen.
De Regeling beoogt het uniformeren en vereenvoudigen van het bepalen van de
subsidiabele kosten, en daarmee het subsidiebedrag. De Regeling bestaat uit:
1) berekeningswijzen; en
2) kostenbegrippen.
Daarnaast zijn een aantal standaardbegrippen ter verduidelijking uitgewerkt in de
Regeling.
Bij het opstellen van de Regeling is aansluiting gezocht bij aanwijzing 19 van de
Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking (hierna: USK).
Voornoemde Regeling is op 1 juli 2012 door de Minister van Algemene zaken
vastgesteld. In de huidige Asv is, conform afspraken in IPO-verband, het USK
geïmplementeerd.
In artikel 2 van de Regeling zijn de standaardberekeningswijzen voor (uur)tarieven
voor intern personeel opgenomen, namelijk:
1) berekeningswijze o.b.v. integrale kosten;
2) berekeningswijze o.b.v. kosten per kostendrager vermeerderd met een
forfaitair vastgestelde opslag voor indirecte kosten; en
3) berekeningswijze o.b.v. een forfaitair vastgesteld uurtarief.
Uit de praktijk volgt dat de berekeningswijze op basis van een forfaitair vastgesteld
(uur)tarief zowel bij subsidieregelingen als daar waar sprake is van een
begrotingssubsidie, aard project, de meest gehanteerde berekeningswijze is.
Bij begrotingssubsidies, aard exploitatie, is op basis van de Regeling enkel de
berekeningswijze op basis van integrale kosten toegestaan.

Conclusie

Geconstateerd kan worden dat de huidige Regeling de gewenste aansluiting heeft
bij het USK. Uit de praktijk over de afgelopen verslagperiode (28 juni 2017 t/m 1
maart 2020) zijn geen gevallen bekend, waaruit opgemaakt zou moeten worden
dat deze Regeling in de huidige vorm en opzet belemmerend zou werken of waar
sprake is van strijd met de doelstelling van deze Regeling, namelijk uniformering en
vereenvoudiging van kostenbegrippen en berekeningswijzen. Opgemerkt wordt dat
bij projecten met meerdere financieringsstromen vanuit verschillende overheden, het
lastenverzwarend kan zijn als deze overheden verschillende berekeningswijzen
aanhouden.
In het najaar van 2020 zal worden onderzocht of:
met het oog op het gebruik van nieuwe financieringsvormen, voortvloeiende
uit Financieren in netwerken en de toenemende subsidiëring van
samenwerkingsverbanden, de huidige kostenbegrippen mogelijk een nadere
specificering behoeven of introductie van nieuwe kostenbegrippen
noodzakelijk is in de Regeling;
andere berekeningswijzen kunnen worden toegestaan. Bijvoorbeeld bij
projecten waar al een subsidie is verstrekt door een ander bestuursorgaan,
willen wij wellicht aansluiten bij de beoordeling van dat bestuursorgaan
zonder daarbij de berekeningswijzen uit de Regeling te moeten hanteren
i.k.v. lastenvermindering;
duidelijker kan worden gemaakt dat de Regeling enkel van toepassing is op
interne personeelskosten. Regelmatig wordt door subsidie-aanvragers
gedacht dat de Regeling ook van toepassing is op externe personeelskosten;
beoordeling van de (uur)tarieven plaats kan vinden aan de hand van een
tarievengids of de Handleiding overheidstarieven, en op welke wijze dat in
de Regeling kan worden uitgewerkt.
Indien het voorgaande leidt tot het technisch wijzigen van de Regeling, dan is het
vaststellen van een gewijzigde Regeling een bevoegdheid van Gedeputeerde
Staten.
In 2023 zal het volgende verslag over de werking van deze Regeling in de praktijk
ter beschikking worden gesteld aan uw Staten.
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