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Geachte statengriffier, 

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke statenvragen van de statenfractie van de P W 
over het intrekken van de beleidsregel 'reserves en voorzieningen van gesubsidieerde instellingen'. 

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 7 januari 
2014. 

Wij verzoeken u de statenleden in kennis te stellen van de vragen en antwoorden. Wij vertrouwen 
erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de s e c r e t a r i s , d e voorzitter, 

mr. drs T. van der Wal L. Verbeek 

Inlichtingen bij 

M.A. Matthesius 
Doorkiesnummer 

0320 265 537 
Bezoekadres 

Visarenddreef 1 

Lelystad 
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Schriftelijke statenvragen van de statenfractie van de PW over het intrekken van de 
beleidsregel 'reserves en voorzieningen van gesubsidieerde instellingen' op 22 december 2013, 
en de antwoorden daarop van het college van Gedeputeerde Staten zoals vastgesteld op 7 
januari 2014 (HB 1568202). 

In het eerste mail bericht wordt aangekondigd dat GS het besluit genomen heeft de 
beleidsregels 'reserves en voorzieningen gesubsidieerde instellingen' in te trekken. 
In het tweede bericht wordt melding gemaakt van het feit dat de beleidsregels 'reserves en 
voorzieningen gesubsidieerde instellingen' met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 
2012 in worden getrokken. 

1. Welke van de twee berichtgevingen is juist? 
Beide berichtgevingen zijn juist, omdat beide aangeven dat de beleidsregel 'reserves en 
voorzieningen gesubsidieerde insteUingen' is ingetrokken. De tweede berichtgeving geeft echter 
specifieker aan dat de beleidsregel met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2012 is ingetrokken. 

2. Kan de PW concluderen dat er door het intrekken van de beleidsregels minder controle 
uitgeoefend wordt op verstrekte subsidies? En op welke wijze waarborgt GS dan de controle? 
Die conclusie kunt u niet trekken. Door het intrekken van deze beleidsregel wordt er niet minder 
controle uitgeoefend op de verstrekte subsidies. Het doel van de beleidsregel was grip houden op 
reserves en voorzieningen die een subsidieontvanger mocht vormen. 
In vierde lid van de ASF 2012 is geregeld dat een subsidieontvanger toestemming van GS moet 
hebben voor het vormen van een reserve. Bij de vaststelling van de subsidie wordt gecheckt of 
subsidieontvanger zich hieraan heeft gehouden. Mocht blijken dat de aanvrager zonder toestemming 
van GS een reserve heeft gevormd, dan kan dit ertoe leiden dat subsidie lager of op nul wordt 
vastgesteld. 

3. Kunt u aangeven wat de reden is indien dit met terugwerkende kracht geschiedt? 
De reden hiervan is dat de beleidsregel is gekoppeld aan de ASF 2006, welke op 1 oktober 2012 is 
ingetrokken en vervangen door de ASF 2012. De bestaande beleidsregels zijn hiermee wettelijk niet. 
meer van kracht. 

4. Wat zijn de concrete gevolgen van dit besluit indien dit niet met terugwerkende kracht 
geschiedt? 
Geen, omdat de beleidsregels met het intrekken van de ASF 2006 geen wettelijke status meer 
hebben. Bovendien moet de subsidieontvanger op basis van de Algemene subsidieverordening 
Flevoland 2012 (art. 21, Ud 4) alsmede de Algemene wet bestuursrecht (art. 4:71) toestemming aan 
de provincie vragen voor het vormen van reserveringen en Is de reserve van een instelling dat met 
provinciale middelen is gevormd gemaximaliseerd tot 10% van de verleende subsidie. Dit zal dus bij 
de vaststelling van de subsidie worden beoordeeld op nut en noodzaak. 

5. Kan het college de gevolgen a.d.h.v. een expliciet voorbeeld kenbaar maken? 
N.v.t. zie vraag 4. 

6. Kan het college aangeven waarom het besluit -om die beleidsregels met terugwerkende 
kracht in te trekken- bij het vaststellen van de nieuwe subsidieverordening niet is 
meegenomen cq vermeld is? 
In IPO verband was afgesproken om de nieuwe ASF voor 1-1-2013 in te voeren. 
De nieuwe ASF moest gebaseerd zijn op het Rijksbredesubsidlekader, waarbij de vermindering van 
de regeldruk centraal staat. Dit resulteerde in een zorgvuldige voorbereiding. Om het proces niet te 
vertragen is er voor gekozen om het omzetten van beleidsregels naar nadere regels direct na 1-1-
2013 te laten plaatsvinden. Door personeelswisseling hebben deze werkzaamheden vertraging 
opgelopen. 


