
Oan Provinsjale Steaten

Ûnderwerp : Oanpassing grinsbedrach lêstnimming subsydzjes
Beliedsprogramma :
Registraasjenûmer :

01828942
Portefúljehâlder : Dep. De Rouwe

Behanneljend 
amtner

:

Oanlieding : Op 21 oktober 2020 hawwe Provinsjale Steaten de notysje 
stelselwiziging lêstnimming subsydzjes fêststeld. Dêrby is it 
grinsbedrach, wêrboppe de lêstnimming yn de jierren op de levere 
prestaasje basearre wêze moat, op € 125.000 fêststeld. Dêrby is 
oanjûn dat der noch in lanlik oerlis wêze soe tusken de akkountants-
kantoaren en de provinsjes om te kommen ta in unifoarm stânpunt 
oer it fêststellen fan it grinsbedrach. Dat oerlis hat yndie ta dat 
mienskiplike stânpunt laat.

Europeeske 
kontekst

: N.f.t.

Koarte gearfetting : It grinsbedrach wêrboppe de lêstnimming op levere prestaasje 
basearre wêze moat nei € 900.000 te ferheegjen.

Beslútpunten :
It grinsbedrach fan wêr ôf de subsydzjelêsten oan de levere 
prestaasje relatearre wurde moatte, op € 900.000 fêst te stellen.

Taheakke : N.f.t.
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Taljochting : Op 21 oktober 2020 is de notysje stelselwiziging lêstnimming 
subsydzjes troch Provinsjale Steaten fêststeld. Dêryn is 
opnommen dat boppe it grinsbedrach de lêstnimming oan de 
levere prestaasje relatearre wêze moat. Dat betsjut ek dat by 
it ôfjaan fan de subsydzjebeskikking in beklamme reserve 
foarme wurde moat foar it bedrach dat net yn it earste jier as 
lêst yn de jierrekken ferantwurde wurdt. Foar de lêstnimming 
yn de oare jierren wurdt wer oer dy reserve beskikt. 
Dêrneist is it needsaaklik dat der foar it fêststellen fan de 
lêstnimming fuortgongsynformaasje fan de subsydzje-
ûntfanger oer de levere prestaasje yn dat jier, oanwêzich is. 
Op fersyk fan de akkountant is dy ynformaasje yn novimber 
opfrege.

Yn it steatestik wie al oanjûn dat der noch in lanlik oerlis mei 
de akkountantskantoaren oan ‘e gong wie om te 
beävensearjen dat der in mienskiplik stânpunt oer it fêststellen
fan it grinsbedrach kaam. Dat mei it each op de grutte 
ferskillen dêroer tusken de akkountantskantoaren. Dat oerlis 
hat derta laat dat der no ôfpraat is dat it grinsbedrach tusken 
de 0% en 0,25% fan de begrutting ynklusyf reserves fêststeld 
wurde mei. Dêrneist is it foldwaande as der alle jierren in 
fuortgongs-rapportaazje fan it projekt is, dat hoecht net 
perfoarst oan de ein fan it jier te wêzen.

Wy stelle dêrom út om it grinsbedrach nei € 900.000 oan te 
passen, dat is 0,23% fan de begrutting yn de perioade 2020-
2023. Dat om de neikommende redenen:
 beheining fan de administrative lêsten foar de subsydzje-

ûntfanger likegoed as de provinsje;
 gruttere ferlykberheid tusken provinsjes;
 basis foar de lêstnimming subsydzjes is in goed trochrûn 

subsydzjeproses by it jaan fan subsydzje, yn de rintiid fan 
it projekt en by de subsydzjefêststelling likegoed as nei de 
fêststelling op basis fan ús belied by misbrûk en 
ûneigentlik gebrûk. Dat jildt foar de subsydzjes ûnder en 
boppe en it grinsbedrach.

It lanlik byld lit sjen dat alle provinsjes op ien nei op it 
maksimale nivo sitte. De iennige útsûndering is de provinsje 
Súd-Hollân, sy kieze in leger grinsbedrach omdat it foar 
harren finansjeel net mooglik is om de lêsten fan alle 
subsydzjebeskikkings dy’t ôfjûn binne, nei foaren te heljen. 
Hjirûnder in oersjoch fan de grinsbedraggen sa’t dy al troch 
PS yn oare provinsjes fêststeld binne:
Groningen € 750.000
Drenthe € 1.000.000 (nb. bystelling nei    
€ 850.000 y.f.m. maksimaal 0,25%)
Overijssel € 1.500.000
Gelderland € 2.500.000
Noord Brabant € 2.500.000
De oare provinsjes sille begjin 2021 foar beslútfoarming nei 
PS gean.
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Kontekst : De kommisje BBV hat oanjûn dat de lêstnimming fan 
subsydzjes oanpast wurde moat, wêrby’t dy foar in part oan 
de levere prestaasjes relatearre wêze moat.

Probleemstelling : It hjoeddeistige grinsbedrach fan € 125.000 liedt ta hegere 
administrative lêsten foar de subsydzjeûntfanger likegoed as 
de provinsje. Dêrneist wykt dat behoarlik fan de oare 
provinsjes ôf, wêrtroch’t de ferlykberheid tusken de provinsjes 
teneate dien wurdt.

Probleemanalyze : No’t der lanlike ôfspraken mei de akkountantskantoaren 
makke binne is it mooglik om op in unifoarme wize it 
grinsbedrach fêst te stellen.

Doelstelling / beëage 
effekten:

: Legere administrative lêsten foar de subsydzjeûntfanger 
likegoed as foar de provinsje.
Ferlykberheid fan de lêstnimming subsydzjes tusken 
provinsjes.

Risiko's : Gjin.
It grinsbedrach is sa keazen dat wy yn de jierren 2020-2023 
ûnder it maksimum fan 0,25% fan de begrutting ynklusyf 
reserves bliuwe.
In deeglik subsydzjeproses bliuwt needsaaklik foar boppe en 
ûnder it grinsbedrach.

Probleemoplossing : De administrative lêsten kinne beheind wurde troch it 
grinsbedrach te ferheegjen.

Foarkaroplossing/ 
Yntegrale ôfwaging

: Troch ferheging fan it grinsbedrach wurde de administrative 
lêsten beheind en rinne wy mear lykop mei de oare provinsjes 
wat it grinsbedrach oanbelanget.

Útfiering : De stelselwiziging wurdt by de jierrekken 2020 ynfierd en rint 
dêrmei mei de kontrôle fan de jierrekken troch de akkountant 
mei.

Monitoaring/evaluaasje : Yn de jierrekken sille wy yn in aparte taheakke oanjaan wat de
effekten op de jierrekken, fanwegen dy stelselwiziging, binne.
It grinsbedrach sil ien kear yn de fjouwer jier op ‘en nij 
fêststeld wurde op basis fan de dan fêststelde 
mearjierrebegrutting. 

Stjoering : N.f.t.
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Ferfolchproseduere : N.f.t.

Oare punten : N.f.t.

Ljouwert,
Deputearre Steaten fan Fryslân,

drs. A.A.M. Brok, foarsitter

R.E. Bouius – Riemersma, MBA MCM, sekretaris
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UTSTEL

Underwerp : Oanpassing grinsbedrach lêstnimming subsydzjes
(01828942)

Provinsjale Steaten fan Fryslân

Nei it lêzen fan it útstel fan Deputearre Steaten fan Fryslân fan 5 jannewaris 2021, 
oangeande Oanpassing grinsbedrach lêstnimming susbsydzjes

Mei it each op

Oerwagende dat : - op 21 oktober 2020 it grinsbedrach op € 125.000 
fêststeld is, mar dat dat ta hegere administrative lêsten
laat foar subsydzjeûntfanger likegoed as provinsje;
- der troch akkountantskantoaren in lanlik stânpunt       
foar it fêststellen fan it grinsbedrach ynnommen is;

Beslute : It grinsbedrach fan wêr ôf de subsydzjelêsten oan de 
levere prestaasje relatearre wurde moatte op 
€ 900.000 fêst te stellen.

Sa fêststeld troch Provinsjale Steaten fan Fryslân yn harren iepenbiere gearkomste fan,

drs. A.A.M. Brok, foarsitter

A.G. Rosier, griffier
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