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Geachte Statenleden,

Provinciale Staten van

Via deze memo wil ik u graag informeren over Motie 1 85A-2020 van Forum voor
Democratie, zoals ingediend en aangenomen bij de vergadering van 13 november

Kopie aan

z

2020 aangaande "Heroverwegen basissubsidie organisatie".

Van

In de motie wordt aan Gedeputeerde Staten verzocht om te onderzoeken welke
organisaties een basissubsidie ontvangen en te kijken of deze subsidies bij de
beleidsdoelstellingen van de Provincie passen. Wanneer dit niet het geval is de
bestaande subsidie te heroverwegen en hierover een besluit te nemen en/of hiervoor
een voorstel te doen.
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Vanaf 2018 voeren wij jaarlijks een inventarisatie van de structurele subsidierelaties
uit. Deze inventarisatie sluit aan bij de lijst van begrotingssubsidies, die bij de Sturen
å Verantwoorden momenten aan u wordt voorgelegd. De inventarisatie helpt om
inzichtelijk te maken welke structurele exploitatie- en projectsubsidies er zijn. Bij deze
inventarisatie maken wij inzichtelijk: 1) ten aanzien van welke organisaties reeds
besluitvorming heeft plaatsgevonden aangaande vermindering/stopzetting van de
structurele subsidie en 2) over welke subsidies nog besluitvorming moet plaatsvinden
via de inhoudelijke afwegingen aansluitend bij reeds ingezet beleid. Daarnaast is
aanleiding van deze inventarisatie ook ingegeven door artikel 4:51 van de
Algemene wet bestuursrecht. Uit dit artikel volgt dat wij structurele subsidierelaties
niet van ene op de andere dag stop kunnen zetten. Besluitvorming hiertoe dient tijdig
kenbaar te worden gemaakt en er dient een redelijke afbouwtermijn in acht te
worden genomen.
Op 9 februari 2021 hebben Gedeputeerde Staten kennisgenomen van de jaarlijkse
inventarisatie van de structurele subsidierelaties. Uit deze inventarisatie volgt dat
enkele subsidies heroverwogen moeten worden in het licht van onze
beleidsdoelstellingen. De besluitvorming hiertoe wordt momenteel voorbereid.
Enkele voorbeelden

Als voorbeeld worden de subsidies aan Stichting Zet en Stichting Zorgbelang
aangehaald. Op basis van herijkte beleidsdoelstellingen is besloten om deze
subsidies vanaf 1-1-2023 te beëindigen. Hierover bent u reeds geïnformeerd.
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Daarnaast vindt er in 2021 een erfgoed-verkenning uit. Na oplevering van deze
verkenning zal door het college worden bezien welke gevolgen dit heeft voor de
erfgoed-organisaties die jaarlijks een structurele subsidie van ons ontvangen.
Een ander voorbeeld is de subsidie aan de Stichting Brabantse Milieufederatie, die
een doorlopende subsidie ontvangt op basis van jaarplannen. Of en zo ja hoe hoog
deze subsidie zal zijn, zal -zoals dit altijd gebruikelijk is- komend jaar heroverwogen
worden in het licht van (deels) herzien beleid op het gebied van landbouw, natuur
en stikstof.
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Los van onze eigen beleidsdoelstellingen, zijn er ook subsidies die wij verstrekken
aan organisaties op basis van onze wettelijke taken. Bijvoorbeeld het
Reizigersoverleg Brabant, Stichting Cubiss Brabant en Stichting
Faunabeheereenheid.
Op diverse momenten vinden er inhoudelijke heroverwegingen plaats door het
college ten aanzien van structurele subsidies. Wij informeren u separaat als er
sprake is van stopzetting of een forse vermindering van een structurele subsidie.
Indien structurele subsidies iets meer of minder worden, betreft dat reguliere praktijk.
Middels het raadplegen van de lijst van begrotingssubsidies is voor u de recente
subsidiehoogte inzichtelijk.
Met vriendelijke groet,
C.A. van der Maat
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