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Onderwerp 

Beleidskader budgetsubsidies 

 

Samenvatting 

In een nota wordt een beleidskader gegeven voor het verlenen van meerjarige 

budgetsubsidies.  

Kern daarvan is dat instellingen die een meerjarig budgetsubsidie willen ontvangen, 

een meerjarenbeleidsplan met bijbehorende begroting indienen. Tenminste voor het 

eerste jaar van die periode hoort daar een uitvoeringsprogramma bij waarin is 

aangegeven voor welke projecten subsidie wordt gevraagd. Voor de relevante 

documenten worden modellen voorgeschreven. 

Nieuw daarin is dat instellingen – onder voorwaarden- de mogelijkheid geboden wordt 

voorzieningen te treffen, dat het maximaal toelaatbare bedrag voor de 

egalisatiereserve wordt losgelaten en dat er modellen worden voorgeschreven voor de 

verschillende subsidiedocumenten. 

De nota is in overleg met een aantal instellingen tot  stand gekomen. Deze zijn bereid 

bij wijze van proef met de beschreven opzet te werken. 

 

Voorstel GS: 

1. De notitie ‘meerjarige budgetsubsidies’ in ontwerp vast te stellen 

2. Deze ter bespreking aan te bieden aan de commissie FZWE 

3.    Vervolgens aan de instellingen die bij de voorbereiding betrokken zijn geweest de   

notitie aan te bieden met het verzoek volgens de bijgevoegde modellen hun 

subsidiedocumenten in te richten 

 

Gevraagd advies: 

In te stemmen met het besluit van GS 

 

Advies Commissie: 

* 
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De nota bevat de volgende beslispunten: 
 

Beslispunt 1 

Indien een  instelling gebruik wil maken van de mogelijkheden die de ASF 99 biedt voor het aanvragen 

van een meerjarig budgetsubsidie, zal daarvoor een meerjarenbeleidsplan  moeten worden ingediend  

dat gespecificeerd is overeenkomstig paragraaf 3 van deze notitie. Het belangrijkste daarbij is dat in 

het bijbehorende uitvoeringsprogramma tenminste voor het eerste jaar van de periode de uit te voeren 

projecten zodanig zijn omschreven dat duidelijk is aangegeven welke prestaties tegen welke prijs 

geleverd worden.  

 

Beslispunt 2 

Voor  het projectendeel van het uitvoeringsprogramma van een meerjarenbeleidsplan  gebruikt de 

instelling het model dat als bijlage bij de notitie is gevoegd 

 

Beslispunt 3 

Indien een  instelling gebruik wil maken van de mogelijkheden die de ASF 99 biedt voor het aanvragen 

van een meerjarig budgetsubsidie, zal daarvoor een  meerjarenbegroting moeten worden ingediend  

die gespecificeerd is overeenkomstig paragraaf 4 van deze notitie. Het belangrijkste daarbij is dat 

tenminste voor het eerste jaar van de periode de kosten van de uit te voeren projecten zodanig zijn 

omschreven dat daaruit duidelijk wordt welke prestaties tegen welke prijs geleverd zullen worden.  

 

Beslispunt 4 

Voor een meerjaren begroting  gebruikt de instelling het model dat als bijlage bij de notitie is gevoegd. 

 

Beslispunt 5 

Na afloop van elk jaar van de meerjarige periode dient de instelling een jaarverslag en een 

jaarrekening in overeenkomstig de modellen die in een bijlage bij deze notitie  zijn beschreven. Op 

deze wijze is een goede vergelijking tussen begroting en jaarrekening mogelijk. 

 

Beslispunt 6 

Omdat gedurende de looptijd van een meerjarenbeleidsplan  de subsidieverstrekking het karakter van 

bevoorschotting draagt, wordt de bevoorschotting zodanig ingericht dat deze past bij het tempo waarin 

de subsidie wordt besteed. 

 

Beslispunt 7 

Uit een oogpunt van goed ondernemerschap bij de instellingen , is het gewenst dat de instelling – 

onder voorwaarden-  voorzieningen  vormt voor bepaalde, toekomstige lasten. 

 

Beslispunt 8 

Een aanvraag van een instelling tot het vormen van een voorziening  omvat tenminste gegevens over 

het doel van de voorziening, de beoogde hoogte, de voorgenomen dotatie per jaar en de criteria voor 

onttrekking. 

 

Beslispunt 9 

Het is gewenst dat het in de ASF genoemde maximale bedrag van de egalisatiereserve  vervalt en  

vervangen wordt door een maximaal percentage (5) van het provinciale subsidie over het 

subsidietijdvak. 

 

Beslispunt 10 

Tenminste twee maal per jaar wordt door provinciale medewerkers in het informele deel van het 

subsidietraject overleg met de instelling  gevoerd. Daar wordt een verslag van gemaakt dat door de 

gesprekspartners wordt gefiatteerd. 

 


