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Voorwoord 

Voor u ligt het tweede onderzoeksrapport van de rekenkamer Zeeland. Het

onderzoek beschrijft het proces van subsidieverstrekking uitgaande van de

thans geldende subsidieverordening. Dit is gebeurd door een vijftal casussen

te bestuderen. 

De resultaten van dit onderzoek vindt u als bijlage bij dit rapport. De reken-

kamer doet aanbevelingen om knelpunten zoals die nu te constateren zijn in

de toekomst op te lossen.

Binnen de provincie wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe subsidiever-

ordening. Wij zijn van mening dat de inzichten uit dit rapport bij kunnen dra-

gen aan het opstellen van deze verordening. De nieuwe verordening zal toe-

gesneden moeten zijn op de eisen die door de wettelijke kaders en de omge-

ving gesteld worden. Wellicht nog belangrijker is dat dit rapport bij kan dra-

gen aan het oplossen van knelpunten bij het werken met de nieuwe subsidie-

verordening.

Want regels formuleren is het zetten van één stap, maar omgaan met regels is

het zetten van de volgende stap. Wil men in balans blijven dan zal men

ervoor moeten zorgen dat de stappen hetzelfde spoor volgen. 

Mr. J.J.I. Verburg
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1 Inleiding

In september 2005 heeft de rekenkamer Zeeland besloten om twee onderzoe-

ken uit te voeren vooruitlopend op het meerjarig onderzoeksprogramma

2006 - 2008. Het onderzoek naar het proces van subsidieverstrekking is één

van deze onderzoeken. In het andere onderzoek is nagegaan op welke wijze

aanbevelingen door de provinciale organisatie worden geïmplementeerd.

Beide onderzoeken zijn een eerste kennismaking met de provinciale organi-

satie.

1.1. Aanleiding

Ongeveer de helft van de begroting van de provincie Zeeland (ca. € 85 mil-

joen in 2005) is gereserveerd voor te verlenen subsidies. Ruim tweederde

van de subsidies wordt verstrekt aan instellingen. Deze subsidies kunnen

voor meerdere jaren worden toegekend. Na afloop van een subsidietijdvak

kan Gedeputeerde Staten besluiten tot continuering. Deze subsidies aan

instellingen hebben een structureel karakter en zijn in de begroting voor

meerdere jaren opgenomen.

Voor subsidieverstrekking is een beleidsinhoudelijk en een procesmatig

kader nodig. Het beleidsinhoudelijk kader (de provinciale doelstellingen en

de keuze voor instrumenten) is neergelegd in beleidsnotities. Een subsidie is

een instrument dat ingezet kan worden om provinciale doelen te bereiken. In

de Algemene Subsidieverordening Zeeland 2002 (ASV 2002) zijn de afspra-

ken neergelegd met betrekking tot de inzet van subsidies. Dit is het wettelijk

en procesmatig kader voor subsidieverstrekking in de provincie Zeeland. 

Rekenkamers elders in Nederland hebben geconcludeerd dat procesafspraken

niet altijd nagekomen worden. De afgelopen jaren heeft de accountant in het

kader van de accountantscontrole onderzoek gedaan naar de financiële recht-

matigheid van subsidieverstrekking. Uit de accountantscontrole blijkt dat er

afgeweken wordt van de ASV. 
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1.2. Onderzoeksvraagstelling

De rekenkamer heeft zich voor het uitvoeren van onderzoek het doel gesteld

dat op een constructieve en kritische wijze bijgedragen wordt aan het gevoer-

de bestuur van de provincie. Bij het uitvoeren van onderzoek wil de rekenka-

mer zich richten op de mogelijke leerpunten voor de organisatie. 

In dit onderzoek wil de rekenkamer Zeeland nagaan of procesafspraken ten

aanzien van meerjarige subsidies aan instellingen - zoals vastgelegd in de

ASV 2002 - nagekomen worden. In dit rapport wordt inzicht gegeven in het

verloop van het proces van subsidieverstrekking aan de hand van een case-

study bij vijf instellingen. Met subsidieverstrekking wordt het totale proces

bedoeld zoals omschreven in de ASV 2002; van de aanvraag tot en met de

vaststelling. De aanbevelingen zullen gericht zijn op het optimaliseren van

het proces van subsidieverstrekking. De volgende vraag heeft centraal

gestaan in het onderzoek: 

Voldoet het proces van subsidieverstrekking aan de voorwaarden van de ASV

2002?

Dit is een toets van rechtmatigheid en procesmatigheid. 

In het onderzoek wordt van de volgende definitie van rechtmatigheid uitge-

gaan: de mate waarin de provincie zich houdt aan de wettelijke eisen van de

subsidieverordening en de afgegeven beschikkingen. De definitie van recht-

matigheid die in dit onderzoek wordt gehanteerd is breder dan de financiële

rechtmatigheid in het kader van de jaarlijkse accountantscontrole. Financiële

rechtmatigheid bij de accountantscontrole heeft betrekking op de rechtmatige

naleving van de regelgeving voor zover deze directe financiële beheersmaat-

regelen betreffen of kunnen betreffen. In het, door Provinciale Staten vastge-

stelde, controleprotocol van de accountant, dat geldt voor de controle van de

jaarrekening 2005 van de provincie, is dit nog verder ingekaderd tot de bepa-

lingen in de wet- en regelgeving (waaronder de subsidieverordening) die

betrekking hebben op recht, hoogte, duur en bewijsstukken van de geldstro-

men. Elementen van orde, zoals tijdige indiening van aanvragen etc. vallen

daar buiten. De accountantscontrole en dit onderzoek zijn in die zin comple-

mentair aan elkaar.

In bijlage 2 is de aanpak van het onderzoek beschreven.
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2 Conclusies en aanbevelingen

2.1 Conclusies

De centrale vraag in dit onderzoek luidt: “Voldoet het proces van subsidie-

verstrekking aan de voorwaarden in de ASV 2002?” Het antwoord op deze

vraag is ontkennend. De praktijk van subsidieverstrekking wijkt af van de

geldende regelgeving.

De onderzochte casussen laten het volgende beeld zien:

- Actieve verbondenheid tussen de instelling en de provincie, zich uitend in

pragmatisch handelen, korte communicatielijnen en frequent overleg.

- Termijnen worden overschreden door zowel de provincie als de instellin-

gen.

- Documentatie is niet compleet en verspreid.

- Voor de verlening van een meerjarige dan wel budgetsubsidie wordt niet

de juiste juridische grondslag gehanteerd.

De bevindingen in het onderzoek zijn opgenomen in bijlage 1.

De relatie tussen instellingen en de provincie kenmerkt zich door frequent

overleg en korte communicatielijnen. Informatieverzameling die nodig is

voor besluitvorming gebeurt tijdens overleg. Verslaglegging en dossiervor-

ming krijgen een lagere prioriteit. Afspraken die tijdens overleg gemaakt

worden zijn leidend voor de wijze waarop de subsidie wordt ingezet.

Er is een beleidsinhoudelijk en procesmatig kader voor de afspraken. Het

beleidsinhoudelijk kader is neergelegd in beleidsnotities. Het toetsbaar

maken van (subsidie)prestaties in het licht van de provinciale doelstellingen

krijgt weinig aandacht. De ASV is het procesmatig en wettelijk kader. Op

onderdelen als de aanvraag, de subsidieverlening en - in mindere mate - de

verantwoording wordt afgeweken van de ASV. De ASV biedt ruimte voor

interpretatie en de verschillende actoren vullen deze ruimte op hun eigen

manier in. De ASV wordt gehanteerd als een richtlijn in plaats van als norm.

Dossiers zijn incompleet en niet actueel. Daar komt bij dat de provincie geen

uniforme wijze van dossiervorming hanteert zodat dossiers ontoegankelijk

zijn. De provincie kan niet op transparante wijze aantonen hoe besluitvor-
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Bij de beide instellingen waar een gedeputeerde deel uitmaakt van de organisatie is dit
opgenomen in de oprichtingsakte van de instelling. De functie van de betreffende gedepu-
teerde wordt bepaald in het bestuur van de instelling.
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ming gedurende het subsidieproces tot stand gekomen is.

Het proces van subsidieverstrekking wordt voornamelijk pragmatisch inge-

stoken. De provincie voelt zich sterk verbonden met de vijf onderzochte

instellingen. Bij twee instellingen bekleedt een gedeputeerde een bestuurlijke

functie
1
. De provincie staat tijdens overleggen open voor signalen van de

instellingen. Op basis van de signalen worden afspraken gemaakt.

De cultuur in het proces van subsidieverstrekking kenmerkt zich door actieve

verbondenheid tussen instellingen en provincie. Tijdens het proces van subsi-

dieverstrekking vertoont de provincie pragmatisch, responsief en omgevings-

gericht gedrag richting de instelling.

Responsiviteit is een kenmerk van goed bestuur; ook het pragmatisme in het

handelen van de provincie achten wij op zichzelf positief. Dit zo zijnde

bestaat er niettemin - en ook als gevolg daarvan - een risico ten aanzien van

de eenduidigheid en gelijkheid in het optreden van de provincie. Dat risico

bestaat omdat een overzichtelijk en eenduidig procesmatig kader en duide-

lijkheid over het beleidsinhoudelijk kader voor subsidieverstrekking onvol-

doende aanwezig zijn. Bovendien zijn dossiers niet actueel, compleet en toe-

gankelijk. Niet gezegd kan worden dat de provincie transparant handelt.

2.2 Aanbevelingen

Eén van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek is het contrast tussen

de uitgebreide regelgeving enerzijds en de praktijk die zich kenmerkt door

het inspelen op de situatie bij de instelling anderzijds. 

In de onderzochte casussen is sprake van korte informele lijnen en geregeld

overleg. Deze situatie op zichzelf achten we positief. Het geeft naar onze

mening blijk van een omgevingsgerichte en een responsieve houding.

Responsief gedrag als overheid kent echter risico’s als aan een aantal voor-

waarden niet is voldaan. Uit de onderzochte casussen blijkt dat de juridische

inbedding, de financiële inbedding en de dossiervorming onvoldoende zijn.

Dit kan leiden tot risico’s op het gebied van integriteit en behoorlijk bestuur.

Dit is ontoelaatbaar en vermijdbaar.
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Gelijkheid en transparantie zijn naar onze mening twee essentiële voorwaar-

den, zeker in de situatie van veelvuldig informeel overleg. Om gelijkheid en

transparantie vorm te kunnen geven zijn zowel de juridische en de financiële

inbedding als de dossiervorming belangrijke voorwaarden. Duidelijk moet

zijn wat de regels zijn. Duidelijk moet ook zijn dat deze regels betekenis

hebben. Met andere woorden, de regels moeten worden toegepast. Wanneer

dit niet gebeurt vindt een uitholling van de regels plaats met mogelijk in een

later stadium uitholling van normen. Verder kan een uitholling van de positie

van diegenen die verantwoordelijk zijn voor het opstellen en handhaven van

deze regels optreden. In die situatie kunnen zoals gezegd gemakkelijk inte-

griteitrisico’s ontstaan.

Wij zien als norm een overheid die heldere regels hanteert, die zelf ook

naleeft en iedere schijn van willekeur vermijdt. Helder moet zijn wie beslis-

singen neemt en wanneer en waarom bepaalde beslissingen genomen wor-

den. Dit moet ook herleidbaar zijn vanuit de stukken.

Inmiddels is men binnen de provincie doende met het opstellen van een

nieuwe subsidieverordening waarvan de vaststelling door Provinciale Staten

voorshands in 2006 wordt nagestreefd. Daarin zijn vereenvoudiging en stan-

daardisatie de sleutelwoorden. De resultaten uit dit onderzoek onderstrepen

dat dit een gewenste ontwikkeling is.

Aanbeveling 1
Wanneer we vooruit kijken naar de nieuwe subsidieverordening zouden daar-

in de volgende zaken geregeld moeten zijn:

a. Bij het opstellen van een nieuwe subsidieverordening dient eenduidig

vastgesteld te worden wat de juridische en financiële basiseisen zijn die

gesteld worden aan het subsidieproces. De afdelingen FEZ en KJB die-

nen daarbij het voortouw te hebben. Deze basiseisen vormen het funda-

ment van de verordening.

b. Nadat is vastgesteld wat de basiseisen zijn dient een vereenvoudiging van

de verordening plaats te vinden die recht doet aan de pragmatische stijl

zoals die in de praktijk wordt gehanteerd (geen eindeloze regelgeving als

de meeste regels uiteindelijk niet belangrijk lijken te zijn, interne deregu-

lering). De beleidsdirecties hebben hierbij het voortouw.

c. De dossiervorming dient uniform te zijn en compleet. Een projectgroep

stelt een plan van aanpak op.

d. Gemonitord moet worden op bedrijfsvoeringaspecten welke knelpunten

zich tijdens het proces van subsidieverstrekking voordoen.
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Om het subsidieproces zowel juridisch als financieel optimaler te laten verlo-

pen is het van belang de stafafdelingen een nadrukkelijker rol te geven in dit

proces. Zo een rol moet passen in de keuze van de provincie voor een duide-

lijk decentraal georganiseerde organisatie.

Gegeven dit uitgangspunt blijkt dat de stafafdelingen en de beleidsdirecties

vanuit twee verschillende invalshoeken opereren en dat kruisbestuiving van

expertise niet optimaal verloopt. Een decentraal georganiseerde organisatie

werkt alleen dan, als naast beleidsinhoudelijke afwegingen ook juridische en

financiële afwegingen en de dossiervorming een onderdeel van deze integra-

le aanpak vormen. Wanneer in een dergelijk organisatiemodel de leidende

verantwoordelijkheid voor deze zaken naar stafafdelingen wordt verlegd is

de kans echter groot dat er een grotere kloof gaat ontstaan tussen het beleid

enerzijds en de bedrijfsvoering anderzijds. Wanneer decentraal niet vanuit

een integrale benadering gewerkt wordt ontstaan echter problemen in de ver-

schillende fasen van het proces met alle risico’s van dien. Wanneer de schaal

van de onderdelen het niet mogelijk maakt om tot een goede integrale aan-

pak te komen hetzij vanuit capaciteits- hetzij vanuit deskundigheidsoverwe-

gingen dient inzet vanuit andere onderdelen plaats te vinden.

De werkelijkheid is weerbarstig. Cultuur en gedrag veranderen niet simpel-

weg door nieuwe regels te formuleren. Wil de nieuwe subsidieverordening

niet met dezelfde problemen te kampen krijgen als de vorige moet er nage-

gaan worden hoe deze in de praktijk werkt en wordt nageleefd.

Aanbeveling 2
Het College van Gedeputeerde Staten verricht een jaar na inwerkingtreding

van de nieuwe ASV onderzoek naar het proces van subsidieverstrekking in

de praktijk. Daarbij wordt met name aandacht gegeven in hoeverre het pro-

ces rechtmatig (zowel juridisch als financieel) verloopt en dossiervorming

eenduidig en compleet plaatsvindt. Van de resultaten van dat onderzoek doet

het College verslag aan Provinciale Staten.
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3 Bestuurlijk commentaar

Middels haar brief van 18 april 2006 heeft het College van Gedeputeerde

Staten haar reactie gegeven op de conclusies en aanbevelingen in dit rapport.

In dit hoofdstuk wordt de reactie van het College volledig geciteerd.

“Op 1 maart jl. ontvingen wij uw onderzoeksrapport over het proces van

subsidieverstrekking bij de Provincie Zeeland. Graag maken wij gebruik van

de door u geboden mogelijkheid van bestuurlijk commentaar op dit rapport.

Algemeen
De Rekenkamer richt zich bij haar onderzoeken op de aspecten doelmatig-

heid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. Voor wat betreft het aspect recht-

matigheid wordt deze controle, in verband met de toepassing van het door

Provinciale Staten vastgestelde toetsingskader, met name uitgevoerd door de

accountant. Uw onderzoek richtte zich op de rechtmatigheid van het proces

van subsidieverstrekking.

In het onderzoeksrapport schetst u, op basis van een casestudy naar vijf

meerjarige subsidies, een totaal beeld over het gehele subsidieproces binnen

de Provincie Zeeland. Uw onderzoeksresultaten sluiten in het algemeen aan

bij en bevestigen de noodzaak van het reeds door ons in gang gezette subsi-

dieproject. Wij merken hierbij op dat voor een representatief beeld van het

totale subsidieproces wij, naast de door u geschetste leerpunten in uw onder-

zoek, tevens de bevindingen van de rechtmatigheidscontrole door de accoun-

tant zullen betrekken alsmede de onderzoeken die wij zelf in het kader van

het subsidieproject hebben uitgevoerd. Hieronder zullen wij nader ingaan op

een aantal door u aangegeven leerpunten uit het onderzoek.

Dossiervorming
U geeft in uw rapport aan dat documentatie ten aanzien van subsidies veelal

niet compleet en verspreid aanwezig is en dat een uniforme wijze van dos-

siervorming binnen onze organisatie ontbreekt. Dit probleem erkennen wij

waarbij wij beseffen dat dossiers in de huidige systematiek niet primair wor-

den samengesteld met het oogmerk van controledoeleinden. Uw onderzoek

bevestigt het belang voor een overheid van een zorgvuldige en toegankelijke

dossiervorming. Een goede ICT ondersteuning is hierbij van eminent belang.

Derhalve is binnen de Provincie Zeeland het project digitalisering opgezet.

Eén van de concrete doelen uit dit project is om alle binnenkomende en uit-
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gaande poststukken op te slaan in een digitaal archief (CORSA), welke vanaf

elke werkplek kunnen worden geraadpleegd. Hierdoor zal het in de nabije

toekomst mogelijk zijn om meerdere dwarsdoorsneden in de documentatie te

maken, waardoor afhankelijk van het doeleinde de dossiers beter kunnen

worden samengesteld.

Overigens hebben wij in drie van de vijf door uw bestudeerde gevallen als-

nog aan de wettelijke eisen voldoende subsidieverleningsbeschikkingen kun-

nen overleggen, die kennelijk door u niet op de verwachte plaats in het

archief/ dossier waren aangetroffen. Dat deze beschikkingen wel aanwezig

zijn, werpt een geheel ander licht op uw veronderstelling dat wij de privaat-

rechterlijke weg zouden hebben bewandeld in plaats van de publiekrechterlij-

ke. De overeenkomsten moeten ons inziens worden bezien in het licht van de

Afdeling 4.2.3. en meer in het bijzonder artikel 4:36 van de Algemene wet

bestuursrecht. Die bepalingen zijn door ons nageleefd.

Termijnen
Wij kunnen ons vinden in het door u geschetste beeld dat de ASV voor wat

betreft de hierin genoemde termijnen veelal als richtlijn wordt gehanteerd in

plaats van als norm en dat daardoor termijnen zowel door de provincie als

ook door de instellingen veelal worden overschreden. Dit gedrag kan worden

verklaard doordat bij het verstrekken van subsidies primair de inhoudelijke

doelstelling (wat wil de Provincie Zeeland met de subsidie wil bereiken)

voorop staat. In de huidige ASV zijn bij de diverse bepalingen over termij-

nen niet altijd afwijkmogelijkheden voor ons College geformuleerd, waar-

door bij een overschrijding direct sprake is van de door u ook geconstateerde

procesonrechtmatigheid. In dat kader zullen wij bij het opstellen van de

nieuwe ASV voorstellen om ons College op dit aspect meer afwijkbevoegd-

heden te geven. Het handelen binnen de gestelde termijnen blijft hierbij de

norm en het uitgangspunt voor het subsidieproces, maar tevens bestaat dan

ook de mogelijkheid om hiervan gemotiveerd af te wijken. Wij vinden dat

hierbij een onderscheid moet worden gemaakt in de regels die een overheid

strikt moet hanteren en regels waarvan onder omstandigheden ons College

moet kunnen afwijken (bijvoorbeeld als een subsidieaanvraag een dag te laat

is ingediend). Mede vanuit die optiek zijn de termijnen door Provinciale

Staten ook niet opgenomen in het toetsingskader van de rechtmatigheidstoets

van de accountant.

Overige conclusies
Naast dossiervorming en termijnen benadrukt u in het rapport meerdere aan-

dachtspunten in relatie tot het subsidieproces. Van vier door u geformuleerde
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punten nemen wij inhoudelijk afstand aangezien wij ons hier niet in kunnen

herkennen. Zo hebben wij een andere ervaring als het gaat om responsief

gedrag richting de instellingen tijdens het proces van subsidieverstrekking.

Wij ervaren juist dat door het instellen van bestuurlijk overleg met gesubsidi-

eerde instellingen (welke een jaarlijkse subsidie van meer dan € 100.000,-

ontvangen), er een meer sturende rol is ontstaan vanuit de zijde van de pro-

vincie.

Daarnaast stelt u dat een overzichtelijk en eenduidig procesmatig kader en

duidelijkheid over het beleidsinhoudelijk kader voor subsidieverstrekking

onvoldoende aanwezig zijn. Wij zijn van mening dat het beleidsinhoudelijk

kader bestaat uit de door de Staten vastgestelde beleidnsnota’s. In het kader

van het project prestatieafspraken zullen met alle gesubsidieerde instellingen

van meer dan € 100.000,- prestatieafspraken worden opgesteld, waarbij de

beleidsnota’s als inhoudelijk kader de richting vormen voor de te maken

prestatieafspraken. Wij zien met name de ASV als het procesmatig kader

voor subsidies. Uit een door 80 gesubsidieerde instellingen ingevulde enquê-

te in het kader van het subsidieproject, blijkt, in tegenspraak met uw conclu-

sie, dat 75% van de instellingen de structuur en leesbaarheid van de huidige

ASV positief beoordelen. Vanuit dezelfde enquête blijkt ook dat het subsidie-

beleid publieksvriendelijker gemaakt kan worden door relevante subsidiebe-

palingen ook in de beschikkingsbrief te vermelden in plaats van alleen in de

beschikking te verwijzen naar de meegestuurde ASV.

Het derde punt betreft uw opmerkingen in het rapport over de decentraal

georganiseerde organisatie van het subsidieproces. Wij gaan in onze organi-

satie uit van een decentrale organisatie met een eigen integrale verantwoor-

delijkheid. Dit besturingsconcept geldt derhalve ook voor het subsidieproces,

waarbij wij in onze administratieve organisatie een goede functiescheiding

hebben neergelegd door de vaststelling van subsidies bij de afdeling FEZ

onder te brengen. Wij zijn het met u eens dat, met inachtneming van onze

besturingsconcept, de afstemming in het totale subsidieproces kan worden

verbeterd. Wij zijn dan ook voornemens om een functioneel subsidieoverleg

in te stellen, waarin naast de directies ook de stafafdelingen FEZ en KJB zijn

vertegenwoordigd. Dit aspect zullen wij meenemen in het subsidieproject. 

Tot slot beschrijft u bij de aanbevelingen van het rapport een situatie waarin

gemakkelijk integriteitrisico’s kunnen ontstaan. Aangezien wij bestuurlijke

en ambtelijke integriteit hoog in het vaandel hebben staan en uit de bevindin-

gen van uw onderzoek niet blijkt dat er zich ook daadwerkelijk integriteitri-

sico’s hebben voorgedaan, gaan wij ervan uit dat u deze passage in algemeen

theoretische zin heeft bedoeld.
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Aanbevelingen
In uw rapport schetst u een tweetal aanbevelingen. De eerste aanbeveling

gaat in op de basiseisen van een nieuwe ASV, alsmede de dossiervorming en

de bedrijfsvoeringaspecten. Vanuit het subsidieproject worden momenteel de

basiseisen voor een nieuwe ASV geformuleerd, hetgeen nog dit jaar moet

leiden tot een nieuwe ASV. T.a.v. de dossiervorming beveelt u aan dat een

projectgroep een plan van aanpak opstelt. Wij erkennen dat het gebruik van

ICT-mogelijkheden binnen onze organisatie aandacht behoeft. Wij zullen dit

aspect meenemen in het reeds in gang gezette project digitalisering. Door het

vormen van een digitaal archief ontstaan, naast een betere bewustwording

van de noodzaak van goede dossiervorming, ook betere mogelijkheden om

dossiervorming voor specifieke doeleinden (bijvoorbeeld controle) aan te

passen. Met de invoering van het digitaal archief (CORSA) alsmede de

invoering van het nieuwe financieel systeem (CODA) bestaan daarnaast ook

meer mogelijkheden om management informatie te genereren over het subsi-

dieproces.

In uw tweede aanbeveling stelt u voor om een jaar na de inwerkingtreding

van de nieuwe ASV een onderzoek zou moeten plaatsvinden naar hoe het

proces in de praktijk verloopt. In het kader van het subsidieproces is een der-

gelijke evaluatie ook voorzien, waarbij na het eerste jaar een procesevaluatie

plaats vindt van met name de incidentele subsidies en gezien de looptijd van

meerjarige budgetsubsidies deze evaluatie plaats vindt na twee jaar. Van

beide evaluaties zal ons College een verslag doen toekomen aan Provinciale

Staten.

Afsluiting
Wij stellen uw onderzoek naar het proces van subsidieverstrekking op prijs.

Wij waarderen het dat een instituut als de Rekenkamer kritisch en opbou-

wend meekijkt naar onze organisatie en specifiek naar de organisatie van het

subsidieproces. Wel ervaren wij het als een gemis dat het onderzoek zich

heeft beperkt tot de rechtmatigheid en niet is ingegaan op de doeltreffend-

heid en doelmatigheid van het subsidieproces. Wij zullen de door u geformu-

leerde leerpunten, voorzover deze nog niet waren voorzien in het subsidie-

project, als verbeterpunten meenemen in de nieuwe ASV en ons kwaliteits-

beleid en na vaststelling van deze nieuwe ASV ook evalueren.”
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4 Nawoord

De rekenkamer heeft met belangstelling kennis genomen van de reactie van

het College van Gedeputeerde Staten. In haar nawoord zal de rekenkamer

ingaan op een aantal punten uit dit bestuurlijk commentaar. Vervolgens zal

de rekenkamer het bestuurlijk commentaar in een bredere context plaatsen.

Juridische grondslag
De door de organisatie later overgelegde documenten veranderen ons oordeel

over de juridische grondslag van de subsidie niet. Uit deze later overgelegde

documenten is evenwel gebleken dat in één casus wel degelijk een beschik-

king is afgegeven voor een meerjarige subsidie, waarmee is komen vast te

staan dat die verstrekking een deugdelijke juridische grondslag heeft. Helaas

is dit document tijdens het onderzoek niet aangetroffen in het dossier en ook

na herhaalde navraag in de onderzoeksfase niet beschikbaar gekomen.

Overigens onderstrepen alle gevallen van later overgelegde documenten dat

de dossiervorming te wensen overlaat.

Integriteitrisico’s
De geconstateerde onrechtmatigheden gaan verder dan het door u genoemde

voorbeeld waarbij een aanvraag één dag te laat zou zijn. Het gaat in een

enkel geval zelfs om het ontbreken van een aanvraag. Ook in de door de

organisatie nagezonden documenten hebben wij deze aanvraag niet aange-

troffen. De door ons geconstateerde integriteitsrisico’s zijn als risico’s reëel,

onverlet dat wij geen aanwijzing hebben dat zich daadwerkelijk een inbreuk

heeft voorgedaan. Door dit punt af te doen als integriteitrisico’s in algemeen

theoretische zin hebben wij niet de indruk dat u het belang van dit punt vol-

doende onderkent. Voor een organisatie die, in uw eigen woorden, de

bestuurlijke en ambtelijke integriteit hoog in het vaandel heeft is dat een

gemiste kans.

Responsiviteit
Het valt op dat het College in zijn reactie formeel afstand neemt van het door

ons als responsief getypeerde gedrag in de praktijk terwijl dat gedrag overi-

gens positief wordt geduid. Wellicht is hier sprake van een misverstand.

Responsiviteit zien wij als de mate waarin de overheid signalen kan opvan-

gen uit de praktijk en daarop kan reageren. Responsiviteit is, mits goed inge-

bed, een kenmerk van goed openbaar bestuur. Samen met het kenmerk trans-

parantie zijn dit twee kenmerken die wij in onze toekomstige onderzoeken

als een rode draad zullen meenemen.



20

Algemeen
In uw reactie onderschrijft u deels de door ons uitgevoerde analyse en deels

niet. Wat de rekenkamer opvalt aan uw commentaar is dat u veelal op de

afzonderlijke onderdelen van het rapport reageert. Waar u daarbij (impliciet)

betoogt ‘het gaat niet echt fout’, is ons punt veeleer ‘het gaat niet goed en

dus kan het een keer fout gaan’.

Uit uw brief kunnen wij verder nog niet afleiden wat het leidend principe is

waarop u de nieuwe subsidieverordening wilt stoelen. Maar wij gaan ervan

uit dat u die keuze zult maken nu u kunt beschikken over een “representatief

beeld” van het totale subsidieproces.

De rode draad in onze conclusies en aanbevelingen was en is dat praktijk en

regelgeving niet op elkaar aansluiten en dat de bedrijfsvoeringaspecten

onvoldoende ingebed zijn in het proces. 

Tot slot
In ons nawoord hebben wij ons beperkt tot de voor ons belangrijkste punten

uit uw bestuurlijk commentaar. De rekenkamer zal de door het College voor-

genomen acties met belangstelling volgen.
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Bijlage 1:  Bevindingen

Bij het presenteren van onze bevindingen gaan wij achtereenvolgens in op de

volgende aspecten:

- De mate waarin het proces voldoet aan de subsidieverordening;

- De oorzaken van de afwijkingen;

- De gevolgen van de afwijkingen.

In bijlage 3 wordt een beschrijving gegeven van het proces van subsidiever-

strekking. Dit is een weergave van het proces op basis van de ASV 2002.

1. De mate waarin het proces voldoet aan de
subsidieverordening

Subsidieverlening

In tabel 1 wordt schematisch weergegeven in welke mate voldaan wordt aan

de ASV in de fase van subsidieverlening.

Aanvraag
Bij drie van de vijf casussen ontbreekt in het dossier de schriftelijke aan-

vraag voor de meerjarige of budgetsubsidie. Bij de overige twee casussen is

de aanvraag te laat ingediend. Bovendien ontbreken in de dossiers documen-

ten die op grond van de ASV bij de aanvraag gevoegd hadden moeten zijn

zoals een meerjarenbeleidsplan of jaarrekeningen over eerdere jaren.

Tabel 1: Fase van subsidieverlening

Casus 1 Casus 2 Casus 3 Casus 4 Casus 5

Aanvraag Schriftelijke aanvraag Ja Nee Ja Nee Nee

Aanvraag tijdig Nee Nee Nee Nee Nee

Documentatie compleet Nee Nee Nee Nee Nee

Beoordeling o.g.v. voorwaarden Deels Nee Deels Nee Nee

Besluit Besluit tijdig Ja Ja Nee Ja Geen

Verleningsbeschikking Nee Nee Nee Nee Nee

Aangaan overeenkomst Ja Ja Nee Ja nee
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Beoordeling aanvraag
De beleidsdirecties beoordelen de aanvraag van een instelling. In de ASV

zijn voor de beoordeling geen verplichte registraties of procedures opgeno-

men. Wel staan in de subsidieverordening een aantal voorwaarden opgeno-

men waaraan de beleidsdirectie moet toetsen.

De twee aanwezige aanvragen voldoen aan vrijwel alle voorwaarden die

genoemd zijn in de ASV. In één van de casussen is geen sluitende begroting

ingediend. De provincie is akkoord gegaan met de ingediende begroting

voorzien van garantstelling door een derde partij. Het nut en de noodzaak

van de subsidie wordt in de aanvraag niet toegelicht. Dit wordt wel indirect

aangegeven in besluitvormingsdocumenten. Aangegeven wordt dat de subsi-

die aansluit bij vastgestelde beleidsnota’s.

Besluit
Voor drie van de vijf casussen heeft Gedeputeerde Staten tijdig een besluit

genomen voor het aangaan van een budgetovereenkomst. De verlening van

de meerjarige subsidie aan één van de instellingen heeft enkele maanden te

laat plaatsgevonden. In de vijfde casus is geen besluit aangetroffen met

betrekking tot een meerjarige of budgetsubsidie voor het subsidietijdvak

waar 2003 toe behoort. Bij twee casussen is een subsidie toegekend zonder

dat er een schriftelijke aanvraag is ingediend. In de besluitvormingsdocu-

menten zijn geen opmerkingen over compleetheid en tijdigheid van de aan-

vraag opgenomen.

Een besluit om subsidie te verlenen dient op grond van de Algmene wet

bestuursrecht (Awb) een beschikking te zijn. Dit is een eenzijdig publiek-

rechterlijk besluit dat genomen wordt door - in dit geval - Gedeputeerde

Staten. Door het afgeven van de beschikking ontstaat voor de ontvanger een

aanspraak op subsidiegelden. De besluiten die Gedeputeerde Staten ten aan-

zien van de subsidie aan de vier instellingen heeft genomen zijn geen

beschikkingen. In drie gevallen is het een besluit om een overeenkomst aan

te gaan. De overeenkomst wordt vervolgens door beide partijen ondertekend.

Dit heeft eerder de schijn van een privaatrechterlijke handeling. In één casus

is weliswaar een meerjarige subsidie toegekend maar is dit besluit niet ver-

taald in een beschikking.

Met het, in deze vorm genomen, besluit is op grond van de Awb voor de

instellingen geen aanspraak op subsidiegelden ontstaan.
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Uitvoering

In tabel 2 wordt schematisch weergegeven in welke mate voldaan wordt aan

de ASV in de fase van uitvoering.

Documentatie
Gedurende het subsidietijdvak moeten de instellingen jaarlijks een begroting

en jaarplan indienen. In de onderzochte casussen wordt voldaan aan de eis

om een begroting in te dienen. Drie van de vijf instellingen doet dit te laat.

In de dossiers wordt veelal geen jaarplan aangetroffen. In één van de casus-

sen is in de budgetovereenkomst opgenomen dat een jaarplan niet hoeft te

worden ingediend.

Besluit
Op grond van de ingediende begrotingen besluit Gedeputeerde Staten tot

verlening van de subsidie voor het begrotingsjaar. In vier van de vijf dossiers

is een besluit tot verlening van de subsidie in het onderzochte jaar aangetrof-

fen gevolgd door een beschikking en betaalbaarstelling aan de instelling. Bij

één casus is in het dossier geen besluit van Gedeputeerde Staten aangetroffen

ten aanzien van de jaarlijkse verlening en betaalbaarstelling van de meerjari-

ge subsidie. Conform de mandatering besluit de directeur van de directie

jaarlijks in deze casus over de bevoorschotting van de subsidie aan deze

instelling. De brief van de directeur is in het dossier opgenomen.

Prestatie
Gedurende het onderzoeksjaar hebben de instellingen geen schriftelijke rap-

Tabel 2: Fase van uitvoering

Casus 1 Casus 2 Casus 3 Casus 4 Casus 5

Documentatie Tijdig ingediend Nee Nee Ja Ja Nee

Documenten compleet Ja Deels Deels Ja Deels

Besluit Verleningsbeschikking Ja Ja Ja Ja Ja

Prestatie Afwijking schriftelijk gemeld Nee Nee Nee Nee Nee

Voortgangsgesprek Ja Ja Ja Ja Ja

Rapportage & Tijdig ingediend Ja Nee Nee Ja Ja

verantwoording Documenten compleet Ja Ja Ja Ja Ja

Conform protocol Nee Nee Ja Ja Nee

Beoordeling o.g.v. voorwaarden Nee Ja Ja Ja Nee

Besluit Vaststellingsbeschikking Nee Nee Ja Ja Nee

Tijdig besloten Nee Nee Ja Nee Nee
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portages over eventuele problemen aan de provincie gestuurd. In het onder-

zoek zijn twee mogelijke gevallen gevonden die schriftelijk gemeld hadden

kunnen worden. Het betreft bij één casus de afname van het aantal deelne-

mende gemeenten en in een andere casus een voorgenomen reorganisatie.

Het betreffen onderwerpen waarvan de provincie tijdens overleg mondeling

op de hoogte is gesteld. Op basis van het overleg is door de provincie niet

aan de instellingen gevraagd om deze informatie schriftelijk te bevestigen.

Jaarlijks vindt er minimaal één bestuurlijk overleg plaats tussen een gedepu-

teerde en de instelling. De beleidsdirectie ondersteunt de gedeputeerde tij-

dens deze gesprekken. Ter voorbereiding op bestuurlijk overleg is er regel-

matig contact tussen de beleidsdirectie en de instelling. Tijdens zowel

bestuurlijk als ambtelijk overleg wordt de voortgang van de werkzaamheden

besproken alsmede eventuele knelpunten. In één casus vinden gesprekken

tussen instelling en gedeputeerde met een grotere regelmaat plaats. De gede-

puteerde is tevens voorzitter van deze instelling.

Rapportage en verantwoording
Bij alle casussen is een jaarrekening ingediend. Eén jaarrekening is enkele

maanden te laat ontvangen en één is meer dan een jaar te laat aangeboden. In

de overige drie casussen is de jaarrekening tijdig ingediend. Bij één casus

heeft de accountant geen oordeel gegeven over de jaarrekening 2003 als

geheel als gevolg van een boekhoudkundige verandering van de waardering

van de activa. In twee van de vijf casussen wordt in de verantwoording het

controleprotocol gevolgd.

Beoordeling en besluit
De subsidies voor het onderzoeksjaar zijn in twee casussen vastgesteld. In

één van de onderzochte casussen is de subsidie tijdig vastgesteld. Eén vast-

stellingsbesluit is in voorbereiding. In twee casussen is de subsidie uit 2003

nog niet vastgesteld terwijl de jaarrekening tijdig is ontvangen.

Subsidievaststelling

Evaluatie
In de dossiers zijn geen schriftelijke evaluaties aangetroffen. Door één van

de instellingen is het initiatief genomen om een tweetal evaluaties uit te voe-

ren. In één casus is het initiatief voor een evaluatie genomen door een andere

subsidieverstrekker. Uit interviews blijkt dat de voortgang van de werkzaam-

heden tijdens bestuurlijk overleg mondeling geëvalueerd wordt.



1
Op dit punt bestaan er achterstanden bij FEZ. Er is extra capaciteit ingezet om de achter-
stand bij de controle op tijdigheid, aanwezigheid en volledigheid van verantwoordingen van
subsidies weg te werken.
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Definitieve vaststelling
Deze fase heeft betrekking op de vaststelling van de subsidie voor het totale

subsidietijdvak. Zoals omschreven in bijlage 3 is deze fase niet opgenomen

in de ASV 2002. Deze fase valt buiten het onderzoekskader.

2. Knelpunten bij geconstateerde afwijkingen

Op basis van het onderzoek kan een aantal mogelijke knelpunten genoemd

worden bij de geconstateerde afwijkingen. Dit zijn:

- De relatie tussen instelling en provincie;

- De afstemming tussen afdelingen van de provincie;

- De helderheid en eenduidigheid van de ASV;

- De overeenstemming tussen de ASV en de Awb;

- Beoordeling nut en noodzaak van de subsidie.

De relatie tussen instelling en provincie

Tussen instellingen en provincie bestaan korte communicatielijnen in zowel

formele als informele contacten. Tijdens bestuurlijk overleg wordt de voort-

gang van de werkzaamheden mondeling geëvalueerd. Knelpunten worden

besproken. De contacten tussen instelling en provincie zijn voornamelijk

gericht op de werkzaamheden die de instelling verricht met de subsidie. Het

blijkt dat er minder aandacht is voor bedrijfsvoeringsaspecten zoals termij-

nen voor aanvraag, aanvullende vragen over ingediende documenten, verant-

woording en verslaglegging. Er bestaat een cultuur van wederzijds vertrou-

wen. Beide actoren spreken elkaar niet of nauwelijks aan als termijnen wor-

den overschreden. Elke actor heeft een eigen verantwoordelijkheid om docu-

menten tijdig en compleet in te dienen of besluiten tijdig en op correcte

wijze te nemen. De provincie onderneemt bijvoorbeeld niet het initiatief om

een instelling aan te sporen tijdig een sluitende begroting in te dienen. In de

fase van subsidievaststelling verstuurt de provincie aanmaningen als blijkt

dat de goedgekeurde jaarrekening niet is ingediend
1
. Twee van de vijf subsi-

dies zijn nog niet vastgesteld terwijl de jaarrekening tijdig in 2004 is inge-

diend. Twee van de vijf subsidies zijn te laat vastgesteld. De instellingen

sporen de provincie niet aan om het vaststellingsbesluit te nemen.

De verbondenheid tussen de onderzochte instellingen en de provincie is

groot. Eén instelling is gehuisvest in het provinciehuis. Een gedeputeerde is

lid van de raad van toezicht. Een andere instelling heeft deel uitgemaakt van
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de provinciale organisatie. Een gedeputeerde is voorzitter van één van de

instellingen. Bij één van de instellingen heeft een discussie plaatsgevonden

of deze ondergebracht moest worden bij de provincie.

De afstemming tussen afdelingen van de provincie

De beleidsdirectie verstrekt de subsidie en FEZ stelt de subsidie vast. Bij de

beoordeling van de verantwoording verschuift de verantwoordelijkheid van

de beleidsdirectie naar FEZ. Bij de subsidieverlening worden (financiële)

afspraken gemaakt met de instelling. Dit zijn over het algemeen afspraken op

hoofdlijnen. Tijdens het subsidietijdvak kunnen afspraken worden aangepast.

Deze wijzigingen worden niet altijd vastgelegd en zijn derhalve niet altijd

bekend. FEZ wordt bij het proces van subsidieverstrekking betrokken in de

fase van de subsidievaststelling. Er ontstaan in sommige gevallen verschillen

in de interpretatie van afspraken tussen FEZ en de beleidsdirectie. 

De helderheid en eenduidigheid van de ASV

De ASV 2002 is een juridisch document waarin de formele afspraken

omtrent de subsidieverstrekking door de provincie Zeeland neergelegd zijn.

De algemene subsidieverordening van weleer is steeds verder uitgebreid. In

de ASV 2002 is bijvoorbeeld een eerste vertaling gemaakt van het dualisme.

Daarnaast kent de subsidieverordening een externe communicatiefunctie. Zij

wordt met een beschikking meegestuurd zodat een subsidieontvanger op de

hoogte is van zijn rechten en verplichtingen. In de fasen van rapportage en

verantwoording tot en met subsidievaststelling blijkt dat instellingen niet

altijd goed op de hoogte zijn van hun verplichtingen. Enkele geïnterviewden

geven aan dat de ASV moeilijk leesbaar is.

De provincie heeft reeds het plan om de subsidieverordening geheel te ver-

nieuwen. Uitgangspunten zijn dualisme, zakelijkheid, outputgerichtheid,

publieksvriendelijkheid en transparantie.

De overeenstemming tussen de ASV en de Awb

Artikel 36 lid 1 ASV 2002 luidt dat de jaarlijkse subsidie voor het gehele

subsidietijdvak voor 1 februari van het eerste subsidiejaar wordt toegekend.

In de onderzochte casussen zijn drie budgetovereenkomsten gesloten en is

één besluit genomen voor verlening van een meerjarige subsidie. In geen van

de casussen is een beschikking afgegeven voor het gehele subsidietijdvak.

Een besluit om subsidie te verlenen dient op grond van de Awb een beschik-

king te zijn. Een overeenkomst ter vervanging van een subsidiebeschikking
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is op grond van de Awb verboden. Het is voor een bestuursorgaan niet toege-

staan om subsidieverlening via het privaatrecht (overeenkomst) te regelen

terwijl via het publiekrecht (beschikking) dezelfde waarborgen geboden kun-

nen worden. Artikel 36 lid 1 ASV 2002 heeft betrekking op het besluit tot

subsidieverlening voor het gehele subsidietijdvak. De budgetovereenkomst

die in drie casussen gesloten is ter vervanging van de beschikking tot subsi-

dieverlening is in strijd met de Awb. Het besluit tot verlening van een meer-

jarige subsidie is onvolledig aangezien er geen beschikking is afgegeven.

Beoordeling nut en noodzaak van de subsidie

In de besluitvormingsdocumenten wordt voor de verlening van een subsidie

veelal verwezen naar vastgestelde beleidsnota’s. Daarmee wordt een koppe-

ling gemaakt tussen het beleid van de provincie en het beleidsinstrument dat

wordt ingezet. De motivering van de behoefte aan de activiteit(en) die gesub-

sidieerd worden of de inpasbaarheid binnen de beleidsdoelstellingen blijft

summier. De mate waarin een subsidie bijdraagt aan het verwezenlijken van

de beleidsdoelstellingen wordt in de meeste gevallen niet benoemd. Van de

mogelijkheid om de prestaties die voor een subsidie moeten worden geleverd

op te nemen in de subsidiebeschikking wordt nauwelijks gebruik gemaakt.

Hierdoor zijn er weinig mogelijkheden om het beleidsresultaat bij de vast-

stelling van een subsidie objectief te beoordelen. In de budgetovereenkomst

van één van de instellingen zijn wel te leveren prestaties omschreven.

De provincie is gestart met een werkgroep om voor subsidies hoger dan

€ 100.000,- prestatieafspraken te benoemen. Bij het opstellen van deze pres-

tatieafspraken kan een begin worden gemaakt om de koppeling tussen de

doelstellingen van de provincie en de producten die worden gesubsidieerd te

versterken.

3. Risico’s van afwijkingen

De geconstateerde afwijkingen brengen risico’s met zich mee voor:

- Interne organisatie van de provincie

- Dossiervorming en overleg

- Eenduidigheid en gelijkheid

- Instellingen
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Interne organisatie van de provincie

De interne organisatie van het subsidieproces is met ‘checks and balances’

ingericht. Subsidies worden niet door dezelfde afdelingen verstrekt en vast-

gesteld. De betrokkenheid van FEZ is beperkt tot de fase van subsidievast-

stelling. Er ontstaan verschillen in interpretatie tussen de beleidsdirectie en

FEZ ten aanzien van de uitleg van gemaakte afspraken. Ieder hanteert een

andere invalshoek, de een beleid en de ander financiën.

De beleidsdirecties onderhouden de contacten met de instellingen. Binnen

deze contacten is nauwelijks aandacht voor bedrijfsvoeringsaspecten die

betrekking hebben op de voorwaarden in de ASV. Instellingen worden niet

aangespoord om hun documenten tijdig en compleet in te dienen. 

Dossiervorming en overleg

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de bestaande dossiers. De gebruikte

dossiers zijn op verschillende wijzen ingericht. Het ene dossier is chronolo-

gisch op binnenkomst van de documenten ingericht. Het andere dossier heeft

alle relevante documenten voor één jaar bij elkaar. De gespreksverslagen zijn

in een afzonderlijk dossier opgenomen. Hierdoor zijn dossiers niet altijd

even gemakkelijk te doorgronden. Bovendien blijken de centrale dossiers

niet altijd compleet te zijn. Enkele geïnterviewden hebben naar aanleiding

van de dossieranalyse aanvullende documenten aangeleverd die verwerkt zijn

in het onderzoek. Door enkele geïnterviewden is aangegeven dat achterstan-

den bestaan bij de archivering van documenten. Dit wordt als verklaring voor

enkele geconstateerde afwijkingen gegeven. Als belangrijkste reden noemen

de geïnterviewden de implementatie van de digitalisering van de informatie-

stromen.

Tussen instellingen en de provincie bestaat een - veelal intensieve - overleg-

structuur. Tijdens zowel formeel als informeel overleg wordt de voortgang

besproken en afspraken gemaakt. De overleggen worden gezien als evalua-

tiemoment. Omstandigheden die kunnen leiden tot aanpassing van het subsi-

diebesluit worden bijvoorbeeld wel besproken maar niet schriftelijk door de

instelling bevestigd. De informatie is bij beide partijen bekend. Documenten

ter onderbouwing of bevestiging van deze informatie ontbreken.

Tijdens het onderzoek hebben diverse ambtenaren aangegeven relatief nieuw

op het betreffende dossier te zijn. Hierdoor konden zij niet alle afwijkingen

voortkomend uit dit onderzoek toelichten of verklaren. Wanneer dossiers niet
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actueel, transparant en volledig zijn gaat kennis verloren. Bij eventuele

bezwarenprocedures loopt de provincie door de beperkte toegankelijkheid en

incompleetheid van dossiers een risico. 

Eenduidigheid en gelijkheid

De juiste juridische grondslag voor de verlening van meerjarige subsidies en

budgetsubsidies ontbreekt in de onderzochte casussen. Het optreden van de

provincie tijdens het proces van subsidieverstrekking is in dat opzicht niet

met voldoende waarborgen omkleed. Er kunnen twijfels ontstaan omtrent de

gelijkheid en eenduidigheid van de provincie tijdens het proces van subsidie-

verstrekking. Dit risico doet zich voor in situaties waarbij besluiten niet of

niet op correcte wijze genomen zijn. Dit risico kan zich ook voordoen in

situaties waarin besluiten niet gearchiveerd zijn.

Instellingen

Uit interviews en het dossieronderzoek blijkt dat instellingen veelal niet of in

beperkte mate door de provincie worden aangesproken op het afwijken van

de subsidieverordening. De instellingen kunnen worden aangesproken omdat

termijnen niet worden nagekomen of dat niet de juiste documenten worden

verstrekt. Doordat de instellingen hier veelal niet op aangesproken worden

gaan deze ervan uit dat zij aan de eisen voldoen.

Tijdens het proces van subsidieverstrekking wordt door zowel de instelling

als de provincie afgeweken van de ASV. Ondanks deze afwijkingen wordt de

subsidie verstrekt en conform de aanvraag en voorlopige beschikking vastge-

steld. De aangetroffen afwijkingen hebben voor de instellingen geen gevol-

gen.
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Bijlage 2: Aanpak van het onderzoek

Instellingen

Voor dit onderzoek heeft de rekenkamer vijf instellingen geselecteerd. Met

deze selectie is niet beoogd om een representatieve steekproef te houden. Het

is een mix qua omvang van enkele kleinere en grotere subsidies. In de onder-

staande tabel worden de geselecteerde instellingen in willekeurige volgorde

benoemd met de omvang van de jaarlijkse subsidie.

Onderzoekskader 

De ASV 2002 is gehanteerd als onderzoekskader. Voor subsidies die voor 1

juli 2002 zijn verleend is de ASV 1998 nog van toepassing. Dit geldt voor

Stichting Het Zeeuws Landschap, Stichting Proefboerderij de Rusthoeve en

Roosevelt Study Center. De termijnen en eisen aan de instellingen zijn nage-

noeg onveranderd gebleven. Voor de provincie is de rol van Gedeputeerde en

Provinciale Staten veranderd. In 2002 is de kaderstellende en controlerende

rol bij Provinciale Staten komen te liggen en de uitvoerende rol bij

Gedeputeerde Staten. De veranderingen in de ASV hebben geen consequen-

ties voor het onderzoekskader.

Subsidiejaar

In het onderzoek zijn wij uitgegaan van het subsidiejaar 2004, tenzij bleek

dat voor dit jaar nog niet de volledige subsidiecyclus was afgesloten bijvoor-

beeld omdat de jaarrekening nog niet was ingediend. In dat geval zijn wij

uitgegaan van het subsidiejaar 2003. Het subsidiejaar 2003 is gebruikt bij

Stichting Het Zeeuws Landschap, Stichting Proefboerderij de Rusthoeve en

SEPAZ. Het subsidiejaar 2004 is gebruikt bij Bureau voor Toerisme en

Roosevelt Study Center.

Instelling Jaarlijkse subsidie

Stichting Proefboerderij de Rusthoeve € 29.500,—

Stichting Economische Promotie Zeeland (SEPAZ) € 88.500,—

Bureau voor Toerisme Zeeland € 428.300,—

Roosevelt Study Center € 573.276,—

Stichting Het Zeeuws Landschap € 601.800,—

Tabel 1: Geselecteerde instellingen
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Onderzoeksaanpak

Dit onderzoek is uitgevoerd door bureau Berenschot. Op basis van een

onderzoeksformat hebben zij onder verantwoordelijkheid van de rekenkamer

dossieronderzoek verricht en interviews gehouden. Hun opdracht is afgeslo-

ten met een rapportage (voorlopige nota van bevindingen). 

Gegevens zijn verzameld op basis van onderzoek in provinciale dossiers,

literatuurstudie en gestructureerde interviews. De gegevens uit het onderzoek

zijn geanalyseerd aan de hand van een vooraf vastgesteld normenkader. Op

basis van de analyse is de centrale vraag beantwoord. 

De gegevensverzameling en analyse worden in een voorlopige nota van

bevindingen voorgelegd aan de personen die in het kader van het onderzoek

zijn geïnterviewd alsmede aan hun leidinggevenden. Naar aanleiding van de

ontvangen reacties is de nota van bevindingen aangepast. 

Het voorlopig eindrapport, waarin de definitieve nota van bevindingen en de

conclusies en aanbevelingen zijn opgenomen, is vertrouwelijk voorgelegd

aan het College van Gedeputeerde Staten voor bestuurlijk commentaar.
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Bijlage 3: Het verloop van het proces van

subsidieverstrekking

In dit onderzoek worden vier actoren onderscheiden: de instellingen, de

beleidsdirecties, de stafafdeling Financieel-Economische Zaken (FEZ) en

Gedeputeerde Staten. In het onderstaande schema is het proces van subsidie-

verstrekking beschreven voor een subsidie met een looptijd van meerdere

jaren. Een budgetsubsidie met een looptijd van één jaar doorloopt dezelfde

procedure. Het schema is gebaseerd op de ASV 2002. In het schema wordt

aangegeven welke stappen worden doorlopen en wie verantwoordelijk (V) is.

In de toelichting wordt aangegeven wanneer van de ASV 2002 wordt afge-

weken.

Toelichting:

Subsidieverlening:

- Aanvraag: Bij de aanvraag voor zowel de eerste als een volgende meerja-

rige periode moet de instelling documenten overleggen waaruit blijkt wat

Subsidieverlening

Uitvoering
(cyclus per jaar)

Subsidievaststelling

Aanvraag
V: Instelling

Indienen documenten
V: Instelling

Rapportage & verantwoording
V: Instelling

Evaluatie
V: Beleidsdirectie

Rapportage & verantwoording
V: Instelling

Besluit verlening
V: GS/ beleidsdirectie 

bij mandaat

Beoordeling rapportage
V: FEZ

Beoordeling rapportage
V: FEZ

Beoordeling aanvraag
V: Beleidsdirectie

Besluit verlening
V: GS (voorbereiding: beleids-

directie

Besluit vaststelling
V: GS/ FEZ bij mandaat

Rapportage & verantwoording
V: Instelling

Besluit definitieve vaststelling
V: GS (voorbereiding: FEZ)

Figuur 1: Samenhang in onderzoeksprogramma 2006 - 2008
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de voorgenomen activiteiten en de financiële positie van de instelling

zijn, zoals een begroting en een beleidsplan.

- Beoordeling: Het resultaat van de beoordeling wordt opgenomen in de

voorstellen die door de beleidsdirecties worden voorgelegd aan

Gedeputeerde Staten.

- Besluit: Als een voorstel binnen de kaders van de provinciale begroting

valt wordt deze door de afzonderlijke beleidsdirectie zelfstandig voorbe-

reid. Een financiële en juridische toets wordt binnen de beleidsdirectie

uitgevoerd door de afdeling bedrijfsvoering. Indien een voorstel buiten de

kaders van de provinciale begroting valt wordt deze in overleg met FEZ

voorbereid. In deze fase neemt Gedeputeerde Staten het besluit tot de

verlening van een subsidie gedurende een bepaald subsidietijdvak. In de

beschikking wordt vermeld aan welke voorwaarden voldaan moet wor-

den. Ter uitvoering van de beschikking kan (bij een budgetsubsidie) een

overeenkomst worden gesloten.

Uitvoering (dit is een jaarlijkse cyclus die herhaald wordt gedurende het

subsidietijdvak)

- Indienen documenten: Voorafgaand aan ieder subsidiejaar moet de instel-

ling - gedurende het subsidietijdvak - een sluitende begroting en jaarplan

indienen.

- Besluit verlening: Op basis van de ingediende documenten bereidt de

beleidsdirectie de jaarlijkse besluitvorming in Gedeputeerde Staten voor.

Dit is het besluit tot de verlening van de jaarlijkse subsidie en tevens

betaalbaarstelling. De directeur van de directie kan, conform de mandate-

ring, besluiten tot bevoorschotting.

- Prestatie: Gedurende het jaar moeten de afgesproken prestaties geleverd

worden. Door de instellingen zullen relevante afwijkingen in de prestaties

aan de provincie moeten worden gerapporteerd. Om de prestaties van de

instelling te monitoren is door Gedeputeerde Staten besloten dat structu-

rele bestuurlijke overleggen moeten worden georganiseerd. Tussen de

instelling en de gedeputeerde wordt, bij een subsidie tot € 100.000,— één

maal per jaar de voortgang van de prestaties besproken. Bij subsidies

boven de € 100.000,— wordt twee maal per jaar de voortgang besproken.

- Rapportage & verantwoording: Door de instelling wordt jaarlijks een

jaarverslag en een jaarrekening, voorzien van een goedkeurende accoun-

tantsverklaring, aangeboden aan de provincie.

- Beoordeling rapportage: De verantwoordelijkheid binnen de provincie

verschuift van de beleidsdirectie naar FEZ. De financiële rapportage
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wordt door FEZ beoordeeld. De (beleidsmatige) resultaten van de instel-

ling worden door de beleidsdirectie beoordeeld.

- Besluit vaststelling: FEZ bereidt de jaarlijkse besluitvorming in

Gedeputeerde Staten voor. Dit is het besluit tot de vaststelling van de

jaarlijkse subsidie en tevens eindafrekening. Het hoofd van FEZ kan,

conform de mandatering, besluiten tot vaststelling.

Subsidievaststelling:

De fase van subsidievaststelling valt uiteen in twee delen:

a. Evaluatie

b. Definitieve vaststelling

Ad. a. Evaluatie

Met een evaluatie wordt het bedoeld: een systematische beleidsmatige evalu-

atie waarin onderzocht wordt in welke mate wordt bijgedragen aan de pro-

vinciale doelstellingen.

Ad. b. Definitieve vaststelling

Deze fase is niet opgenomen in de ASV 2002 en heeft betrekking op de vast-

stelling van de subsidie voor het totale subsidietijdvak. Op basis van de aan-

vraag wordt in de fase van subsidieverlening door Gedeputeerde Staten een

subsidie toegekend voor een subsidietijdvak. Er wordt een voorlopige

beschikking afgegeven. Tijdens het subsidietijdvak wordt in een jaarlijkse

cyclus een subsidie toegekend en vastgesteld. Een definitieve eindbeschik-

king en eindafrekening voor het totale subsidietijdvak hoeft op grond van de

ASV 2002 niet afgegeven te worden. Het is echter wel de laatste fase van het

proces van de verstrekking van een meerjarige subsidie. De stappen die

doorlopen moeten worden (rapportage & verantwoording, beoordeling rap-

portage en definitieve vaststelling) zijn vergelijkbaar met de subsidievaststel-

ling tijdens de uitvoeringsfase. De verantwoording heeft echter niet betrek-

king op een jaar maar op het totale subsidietijdvak.
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Bijlage 4:  Lijst met geïnterviewden

Provincie Zeeland

- Beleidsmedewerker financiën, de heer J.P. van Willegen

- Medewerker (vaststelling) subsidies, de heer J. van den Ende

- Medewerker (vaststelling) subsidies, de heer C.F. Stronks

- Medewerker begrotingszaken, de heer R.J. Joosse

- Afdelingshoofd bedrijfsvoering WEB, de heer ir. R. Wildschut

- Senior juridisch medewerker, de heer drs. F.G.B. Grotenhuis

- Financieel consulent, de heer drs. R.D.A. Wiskerke

- Juridisch medewerker bestuur, mevrouw M.L.P. Reijnhout

- Junior beleidsmedewerker financiën, de heer drs. S. Kiemeneij

- Beleidsmedewerker r en t, de heer ir. A. Peters

- Beleidsmedewerker natuur en landschap, mevrouw mr. E.C. Zonnevylle-

Reigersman

- Senior beleidsmedewerker landbouw, de heer mr. V.B. van Dijk

- Senior beleidsmedewerker onderwijs, de heer drs. A.J. de Visser

- Senior beleidsmedewerker financiën en bedrijfsvoering, de heer J. Rozel

- Coördinator economie, de heer mr. P.J. Filius

Instellingen

- Directeur Stichting Het Zeeuws Landschap, de heer Hemminga

- Waarnemend directeur Bureau voor Toerisme Zeeland, mevrouw M.

Tempelman

- Bureau voor Toerisme Zeeland, de heer Swerius

- Directeur Proefboerderij, ZLTO, de heer Van de Schelde

- Assistant director Roosevelt Study Center, de heer dr. J.L. Krabbendam

- Roosevelt Study Center, mevrouw Joosse

- Directeur SEPAZ, de heer F.H. van Spaandonk
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