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Onderwerp 

Eerste wijziging Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012  

 

Gedeputeerde Staten stellen voor 

 

1. Beslispunten 

1. De eerste wijziging van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 

conform bijgevoegde eerste wijziging vast te stellen. 

 

2. Doelstelling programmabegroting 

Dit onderwerp past binnen het programma Bestuur. 

 

3. Eerdere behandeling  

Provinciale Staten hebben bij besluit van 5 september 2012, nummer 1340850 

de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 (ASF) vastgesteld. Deze ASF 

is op 1 oktober 2012 in werking getreden. 

 

4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

1.1. Op grond van artikel 145 van de Provinciewet zijn Provinciale Staten 

bevoegd tot het vaststellen van verordeningen. Deze bevoegdheid 

strekt zich ook uit tot het wijzigen ervan. 

 

5. Verdere behandeling PS 

De eerste wijziging van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 

wordt na vaststelling door uw Staten gepubliceerd in het provinciaal blad en 

www.overheid.nl. 

 

6. Korte toelichting op voorstel 

Uit een interne evaluatie is naar voren gekomen dat het wenselijk is deze 

ASF technisch te wijzigen, omdat hiermee bijgedragen wordt aan een  

efficiënte uitvoering van de ASF. 

De technische wijzigingen houden onder meer in dat: 

-  aan de begripsbepalingen de begrippen ‘schriftelijk’ en ‘werkelijke kosten’  

   zijn toegevoegd;  

-  bij de algemene criteria is aangegeven dat het om een cumulatieve  

   opsomming gaat; 

-  de verplichting dat een subsidieaanvrager geen functionaris in dienst mag 

    hebben die meer verdient dan de norm zoals die is opgenomen in de Wet 

    normering topinkomens is omgevormd tot een weigeringsgrond omdat  uit 

    jurisprudentie is gebleken dat het formuleren als verplichting niet is  

    toegestaan; 

-   bij de vereisten voor het indienen van een aanvraag uitdrukkelijk is  

    aangegeven dat deze moet zijn ondertekend door een daartoe bevoegd 

    persoon;  

-   aan het artikel over de meldingsplicht is toegevoegd dat Gedeputeerde  

    Staten de melding bevestigen en wanneer de melding aanleiding  

    geeft om de eerdere beschikking tot subsidieverlening te wijzigen of 

    in te trekken dit binnen acht weken moeten doen. 

De voorgestelde wijzigingen zijn nader toegelicht in bijgevoegde bijlage met 

nummer 1804863. 

 

7. Beoogd effect 

Efficiënte uitvoering ASF. 

 

 Provinciale Staten 

27 januari 2016 

 

Agendapunt 

 

 

Lelystad 

     3 november 2015 

 

Registratienummer 

1804702 

 

Inlichtingen 

mr. A.A.G.E. Wolf/ 

M. Matthesius 

 

 

Afdeling/Bureau 

RE 

 

 

Portefeuillehouder 

Rijsberman, M.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























 

 

Routing 

 

Commissie Bestuur 

9 december 2015 

 



S
ta

te
n
v
o
o
rs

te
l 

 

  Statenvoorstel 
Registratie 

1804702 

Bladnummer 

2 

 

 

 

8. Argumenten 

1.1 Provinciale Staten zijn bevoegd om de eerste wijziging vast te stellen. 

Op grond van artikel 145 van de Provinciewet zijn Provinciale Staten bevoegd om verordeningen 

vast te stellen. Deze bevoegdheid strekt zich ook uit tot het vaststellen van wijzigingen ervan. 

 

1.2    Voorgestelde wijzigingen bevorderen efficiënte uitvoering ASF 2012. 

Uit een interne evaluatie van de ASF is naar voren gekomen dat het wenselijk is een aantal wij-

zigingen aan te brengen in de ASF die bijdragen aan een efficiënte uitvoering ervan. Zo is een 

van de wijzigingen dat in de begripsomschrijving is opgenomen wat onder het begrip “werkelij-

ke kosten” wordt verstaan. 

De voorgestelde wijzigingen zijn nader toegelicht en aangegeven in bijgevoegde bijlage met 

nummer 1804863 . 

 

9. Kanttekeningen 

Nu volstaan met beperkte evaluatie van de ASF 2012. 

De huidige evaluatie die ten grondslag ligt aan de voorgestelde eerste wijziging van de ASF is 

beperkt van omvang. Er is alleen intern nagegaan tegen welke knelpunten in de praktijk wordt 

aangelopen. 

De reden hiervan is dat een verdergaande evaluatie plaatsvindt in IPO verband. Door BIJ12 – de 

uitvoeringsorganisatie van het IPO – is opdracht gegeven aan Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn 

om een tussentijdse evaluatie uit te voeren. Kern van deze tussentijdse evaluatie is om na te 

gaan in hoeverre de provincies de uitgangspunten van het Rijksbreed subsidiekader (RBSK) heb-

ben overgenomen in hun algemene subsidieverordening. 

De resultaten van deze tussenevaluatie worden in IPO verband besproken. Daarbij zal worden  

bezien in hoeverre aanleiding bestaat wijzigingen door te voeren in de algemene subsidieveror-

deningen van de provincies. 

(Ter informatie: uitgangspunt van dit RBSK is uitgaan van vertrouwen in de subsidieontvanger en 

vermindering van administratieve lasten. Het RBSK kent drie subsidiearrangementen die in 

hoofdlijnen op het volgende neerkomen: 

A. tot € 25.000                       : subsidie direct vaststellen en desgevraagd verantwoording over 

de   

                                                prestatie. 

B. van € 25.000 tot € 125.000 :  verantwoording over prestatie. 

C. vanaf € 125.000                 :  verantwoording over kosten en prestatie. 

Daarnaast introduceert het RBSK een meldingsplicht voor de subsidieontvanger. 

In de ASF zijn de subsidiearrangementen overgenomen). 

 

10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter 

inzage 

Door griffier en voorzitter te ondertekenen eerste wijziging van de Algemene Subsidieveror-

dening Flevoland 2012  1801087 Ja 

       Ja  

1801087      Bijgevoegd       

Overzicht en toelichting  eerste wijziging    1804863   Bijgevoegd       

Provinciaal blad 1805949     Bijgevoegd       

  


