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Toezending aan Provinciale Staten met oogmerk: 
[X] ter informatie 
[ ] anders, en wel: 

Bijlagen 
Geen. 

Met onze brief van 23 april 2013, ons kenmerk 2013/0131441, hebben wij toegezegd u na een 
jaar te informeren over de implementatie van de aanbevelingen uit het rapport 'Effecten van 
subsidies in beeld?' van de Rekenkamer Oost-Nederland van 6 maart 2013. 
Het doel van dat onderzoek was inzicht bieden in de mate waarin de provincie Overijssel 
subsidies evalueert en zicht heeft op de resultaten ervan, met als doel in beeld te brengen in 
welke mate PS en GS goed onderbouwde keuzes kunnen maken voor het continueren, 
aanpassen of opheffen van provinciale subsidies. 
Wij geven per aanbeveling uit het rapport kort de huidige situatie weer. 

Aanbeveling 1: Waarborg de wettelijke evaluatieplicht bij het instellen van subsidies. 

De wettelijke evaluatieplicht is dusdanig gewaarborgd, dat we - binnen de wettelijke termijn 
van vi j f jaar - bij elke subsidieregeling naar de evaluatiemogelijkheden kijken. Per nieuw op te 
stellen subsidieregeling wordt vooraf vastgesteld welk niveau van beleidseffectevaluatie 
passend is gelet op o.a. beschikbaar budget, aantal verwachtte aanvragen, administratieve 
lasten van de subsidieontvanger en uitvoeringskosten. Dit varieert van zicht op de geleverde 
prestaties (niveau 1), zicht op het doelbereik (niveau 2) of zicht op de aannemelijke 
samenhang tussen prestaties en doelbereik (niveau 3). Daarnaast is er sinds eind vorig jaar 
een openbaar subsidie-evauatieregister op www,Overijssel.ni/subsidie beschikbaar. Daarin is 
een overzicht opgenomen van de uitgevoerde beleidseffectevaluaties. 

Aanbeveling 2: Verhoog de informatiewaarde van evaluaties. 

De informatiewaarde van de evaluaties tot nu toe is sterk afhankelijk van de scope van de 
evaluatie en wie/welk bureau die evaluatie heeft uitgevoerd. Met de Universiteit Twente is een 
training voor medewerkers ontwikkeld om tot een breed toepasbaar en vooral praktisch kader 
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te komen met handvatten voor het bepalen van het (gewenste) niveau van evaluatie en 
informatiewaarde. Deze training wordt op dit moment gegeven. 

Aanbeveling 3: Heroverweeg de kaders van de ASV. 

Op de ASV-subsidies is hoofdstuk 1 van het Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2011 van 
toepassing, waardoor de procedures geborgd zijn voor dit type subsidies. Ook het Rijksbreed 
subsidiekader geldt voor deze subsidies. Er zal steeds de behoefte blijven om incidentele 
activiteiten te faciliteren; de wetgever maakt dat ook zonder regeling mogelijk, omdat voor enkele 
aanvragen een regeling opstellen onevenredig zware administratieve lasten met zich mee brengt. 
De in 2012 ingevoerde werkwijze dat bij vijf of meer te verwachten vergelijkbare subsidieaanvragen 
op een bepaald beleidsveld er een regeling moet komen, heeft in 2013 haar effect gehad. Er is 
minder van de ASV-vorm gebruik gemaakt en daardoor zijn er meer nieuwe subsidieregelingen 
regelingen vastgesteld dan oorspronkelijk was geraamd. 

Aanbeveling 4: Waarborg de sturings- en beheersingsinformatie. 

Bij sturingsinformatie maken wij onderscheid tussen procesgegevens (bijv. termijnen) die voor de 
feitelijke subsidieverlening noodzakelijk zijn en de financiële (budget)gegevens. 
Sinds 2013 is het mogelijk om in de financiële administratie een onderscheid te maken tussen een 
regeling en ASV subsidies. Dat maakt dat geautomatiseerd financiële rapportages zijn op te leveren; 
vanuit privacyoogpunt moeten de persoonsgegevens van particuliere aanvragers nog wel handmatig 
worden verwijderd. Daardoor is het knelpunt rond het verstrekken van administratief-financiële 
gegevens opgelost. Deze rapportages bevatten niet alleen informatie over aan wie, via welke vorm 
een subsidie waarvoor is verleend, maar ook de relaties met de verschillende programma-budgetten 
en de lastneming per boekjaar. 

Aanbeveling S: Vraag GS na een jaar verslag te doen van de implementatie van de aanbevelingen. 

Met deze brief hebben wij hier aan voldaan. 

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Gedeputeerde Staten van Overijssel, 

voorzitter, 

secretaris, 


