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

Onderwerp 

Omzetting beleidregel naar nadere regel 'toetsing structurele subsidies' 

Doel van deze mededeling: 

Hierbij stellen wij u op de hoogte van het op 17 december 2013 door het college 
van Gedeputeerde Staten genomen besluit de volgende beleidsregel met terug
werkende kracht van 1 oktober 2012 om te zetten naar een nadere regel, waarbij 
nadrukkelijk naar de proportionaliteit van de controle per classificatie is geke
ken. 
- Beleidsregel toetsing structurele subsidies 

Toezegging/motie/amendement: 

N . V . t . 

Inleiding: 

Met de inwerkingtreding van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 
(ASF 2012) dienen beleidsregels te worden omgezet naar nadere regels of anders 
ingetrokken te worden. Deze beleidsregels waren namelijk verbonden met de ASF 
2006. 
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Daarnaast staat de ASF 2012 in het teken van vermindering van regeldruk en 
dient te worden bezien of de nadere regels in overeenstemming zijn met het 
mogelijke risico. 

De beleidsregel 'toetsing structurele subsidies' heeft tot doel om duidelijkheid te 
verschaffen over de factoren die van invloed zijn op de toetsing en classificering 
van gesubsidieerde instellingen en de mate waarin Gedeputeerde Staten controle 
gaan uitoefenen. Daarnaast verschaft het duidelijkheid over de te treffen maat
regelen door Gedeputeerde Staten als de omstandigheden daartoe aanleiding 
geven. 

In overleg met KBJZ is besloten om deze beleidsregel om te zetten naar een 
nadere regel, waarbij nadrukkelijk naar de proportionaliteit van de controle per 
classificatie is gekeken. 

Mededeling: 

Kennisnemen van het feit dat de 'Beleidsregel toetsing structurele subsidies 
(2007)' per 1 oktober 2012 is ingetrokken en is herzien in een nadere regel 'toet
sing structurele subsidies groter dan € 125.000'. 

Het vervolg 

N . V . t . 

Ter inzage in de leeskamer 

N . V . t . 

Verdere informatie 

Het omzetten van de beleidsregel 'toetsing structurele subsidies' heeft tot 
gevolg dat de aanvullende regels aansluiten op de nieuwe verordening. 


