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Via deze memo wil ik u graag informeren over het proces dat doorlopen wordt bij
besluitvorming over begrotingssubsidies. De aanleiding hiertoe vormen de door uw
Staten gestelde vragen tijdens de behandeling van de Slotwijziging op 11 december
jl. Bovendien wil ik u graag informeren over een wijziging van de opbouw van het
subsidieregister, zoals toegezegd tijdens de behandeling van de Algemene
bijdrageverordening op 31 januari 2020, met de motie verbeteringsslag
subsidieregister van 3 juli 2020 en later in de commissie S&V op 6 november 2020.
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Besluitvorming begrotingssubsidies

In de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb artikel 4:23) is gesteld dat subsidies
alleen verstrekt mogen worden op basis van een wettelijk voorschrift. Een
uitzondering hierop zijn subsidies waarvan de subsidieontvanger en het
subsidiebedrag in de begroting worden vermeld (artikel 4:23, lid 3 onder c, van de
Awb). Dit zijn de zogenaamde begrotingssubsidies.
Doorgaans zijn dit subsidies aan een unieke subsidieontvanger voor een exclusieve
prestatie. In de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant (hierna: Asv) is de
mogelijkheid tot het verlenen van begrotingssubsidies door Provinciale Staten
gedelegeerd aan Gedeputeerde Staten (artikel 4). De Asv onderscheidt twee
vormen van begrotingssubsidies. De begrotingssubsidie naar de aard aangemerkt
als exploitatiesubsidie en de begrotingssubsidie naar de aard aangemerkt als
projectsubsidie.
Proces tot besluitvorming
Idealiter worden in de initiële provinciale begroting de ontvangers van een
begrotingssubsidie opgenomen inclusief het te verlenen subsidiebedrag. Echter, bij
voorbereiding en vaststelling van de provinciale begroting is vaak nog niet bekend
om welke specifieke begrotingssubsidies het zal gaan in het betreffende
begrotingsjaar. Om die reden is gekozen om dit achteraf te regelen via een
begrotingswijziging. Bij deze begrotingswijziging wordt de lijst met verstrekte
begrotingssubsidies formeel vastgesteld door Provinciale Staten waardoor recht
wordt gedaan aan het gestelde in de Awb.
Om snelheid in het proces te houden en slagvaardig te kunnen optreden is de
bevoegdheid tot het verstrekken van begrotingssubsidies bij Gedeputeerde Staten
belegd. Dit kan alleen als er binnen het financiële afsprakenkader wordt gehandeld
en dus niet in het budgetrecht van Provinciale Staten wordt getreden.
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Besluitvorming over deze werkwijze
De hiervoor geschetste werkwijze heeft ter besluitvorming bij de eerste
wijzigingsverordening van de Asv (Statenvoorstel 36/14A) d.d. 4 juli 2014 aan uw
Staten ter besluitvorming voorgelegen. Expliciet beslispunt daarbij was de
bevoegdheid tot het verstrekken van begrotingssubsidies bij Gedeputeerde Staten te
beleggen.
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Rechtmatigheid besluiten begrotingssubsidies
Omdat Gedeputeerde Staten bevoegd zijn tot het verstrekken van
begrotingssubsidies, mag de subsidieontvanger ervan uitgaan dat de subsidie
rechtmatig is verleend en mag de subsidieontvanger uitgaan van de juistheid van de
subsidiebeschikking. Provinciale Staten kunnen derhalve geen verstrekte
begrotingssubsidies intrekken.
Wijzigen van deze werkwijze zou direct leiden tot vertraging in besluitvorming en
afbreuk doen aan de slagvaardigheid van de provincie.
Inmiddels hebben meerdere provincies de werkwijze van de provincie NoordBrabant overgenomen.
Subsidieregister

Tijdens de behandeling van de Algemene bijdrageverordening op 31 januari 2020
hebben uw Staten te kennen gegeven dat het subsidieregister onduidelijk zou zijn en
niet de gewenste informatie zou bevatten. Vervolgens heeft u hierover een motie
aangenomen bij de behandeling van de jaarstukken 2019 (M1 18-2020). Tijdens
een bespreking in de commissie S&V in afgelopen najaar is dit andermaal ter sprake
gekomen. Ik heb u daarbij toegezegd om naar het register te laten kijken.
Ik kan u bij deze vermelden dat het mogelijk is om de wijzigingen op een goede
manier te verwerken in het subsidieregister. Daarmee is de tabel van verstrekte
subsidies een stuk uitgebreider en zou deze meer tegemoet moeten komen aan de
door u gewenste informatie. Het register wordt hiermee wel erg omvangrijk, wat de
leesbaarheid onder druk zet. Met een goede leeswijzer ondervangen we dit. Ook is
inmiddels een bijdrageregister tot stand gekomen. Dit register wordt op vergelijkbare
wijze ingericht als het subsidieregister. En tot slot kan ik u melden dat op korte
termijn ook een register met subsidievaststellingen beschikbaar komt.
Wij verwachten dat de wijzigingen in het register vanaf het tweede kwartaal van dit
jaar zichtbaar zullen zijn.

Met vriendelijke groet,
C.A. van der Maat
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