
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Intrekken beleidsregel reserves en voorzieningen gesubsidieerde instelUngen 

Doel van deze mededeling: 

Hierbij stellen wij u op de hoogte van het op 26 november 2013 door het college 
van Gedeputeerde Staten genomen besluit de volgende beleidsregel met 
terugwerkende kracht van 1 oktober 2012 in te trekken. 
- Beleidsregel Reserves en voorzieningen gesubsidieerde instelUngen 

Toezegging/motie/amendement: 
n.v.t. 

Inleiding: 

Met de inwerkingtreding van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 
(ASF 2012) sinds 1 oktober 2012 dienen beleidsregels te worden omgezet naar 
nadere regels of anders ingetrokken te worden. Deze beleidsregels zijn nameUjk 
verbonden met de ASF 2006. 
De beleidsregel "reserves en voorzieningen gesubsidieerde instelUngen" had tot 
doel om duidelijkheid te verschaffen over welke reserves en voorzieningen door 
de provincie als subsidieverstrekker acceptabel en/of noodzakelijk worden 
geacht, bij de beoordeUng van de begrotingen en jaarrekeningen van 
gesubsidieerde instelUngen. In de praktijk leverde deze beleidsregel meer tot 
verwarring dan extra duideUjkheid. 

Daarnaast staat de ASF 2012 staat in het teken van vermindering van regeldruk. 
Daarom is nadrukkeUjk gekeken of het noodzakeUjk Is om deze beleidsregel om 
te zetten naar een nadere regel. In overleg met KBJZ is besloten om dat niet te 
doen en deze beleidsregel in te trekken. De criteria uit deze beleidsregel zijn 
nameUjk beknopter opgenomen in de ASF 2012 en deels zijn de criteria 
opgenomen In de Algemene Wet Bestuursrecht. Het opnemen van onnodige regels 
vraagt om onnodige extra controles. 

Mededeling: 

Kennisnemen van het feit dat de 'Beleidsregel Reserves en voorzieningen 
gesubsidieerde instelUngen' per 1 oktober 2012 is ingetrokken. 

Het vervolg 

n.v.t. 

Ter inzage in de leeskamer 

n.v.t. 
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Verdere informatie 

Het intrekken van de 'Beleidsregel Reserves en voorzieningen gesubsidieerde 
instellingen' heeft tot gevolg dat de regeldruk wordt verminderd, zowel intern 
als extern. Bij het beoordelen van de jaarverslagen van de gesubsidieerde 
instelUngen zullen de gevormde reserves en voorzieningen worden beoordeeld 
naar de noodzaak daarvan. 


