
Bijlage 7 - Stelselwijziging  lastneming

subsidies 

Op 21 oktober 2020 heeft Provinciale Staten ingestemd met de notitie stelselwijziging 

lastneming subsidies. Op 17 februari 2021 is daar aanvullend door Provinciale Staten over 

besloten om het grensbedrag, waarboven de lastneming gebaseerd moet zijn op de 

geleverde prestatie, te verhogen naar € 900.000.  

De stelselwijziging is conform het Statenbesluit doorgevoerd in de jaarrekening 2020. Dat 

betekent dat voor subsidies lager dan € 900.000 de restant verplichting ten laste van het jaar 

2020 is gebracht. Dit bedrag is opgenomen onder de balanspost ‘nog te betalen’.   

Bij de subsidies hoger dan € 900.000 is per dossier bepaald wat de geleverde prestatie is 

geweest en op basis daarvan is beoordeeld wat de lastneming tot en met 2020 moet zijn. 

Wanneer het bedrag wat als voorschot is uitbetaald lager is dan de lastneming dan is het 

verschil opgenomen op de balanspost ‘nog te betalen’. Wanneer het voorschot wat betaald is 

hoger is dan de lastneming dan is het verschil opgenomen op de balanspost ‘vooruitbetaald’. 

Daarnaast is voor het bedrag, wat nog niet als lastneming verantwoord is tot en met 2020, 

een beklemde reserve gevormd.  

Hieronder is aangegeven wat de consequenties van de stelselwijziging zijn per beleidsveld. 

X € Balanspost 

Nog te betalen 

Balanspost 

Vooruitbetaalde 

kosten 

Beklemde 

reserve 

Programma 2 Infrastructuur 

2.1 Beleid en verkeersveiligheid 378.987 

2.2 Verbetering infrastructuur 2.621.141 15.683.699 

2.4 Openbaar vervoer 20.998 

Programma 3 Omgeving 

3.1 Natuur en landschap 1.390.834 253.819 1.239.006 

3.2 Landbouw 419.417 

3.3 Veenweide 861.065 

3.4 Water en Milieu 374.407 

3.5 Energietransitie 858.075 4.901.674 

Programma 4 Economie 

4.1 Innovatie en circulaire economie 3.834.315 2.411.559 

4.2 Versterking ondernemerschap en 

vestigingsklimaat 

701.789 237.731 

4.3 Economische structuurversterking 3.329.631 8.963.652 

4.4 Noordelijke/landelijke/Europese 

samenwerking en lobby 

192.596 

4.5 Toerisme en recreatie 916.516 

Programma 5 Mienskip 

5.1 Leefomjouwing 5.853.649 6.029.219 

5.2 Cultuur en erfgoed 472.459 415.179 1.015.179 

5.3 Taal, media onderwijs en letteren 439.058 159.993 159.993 

Programma 6 Bedrijfsvoering 

6.2 Middelen 4.686 

Totaal 22.669.623 828.991 40.641.712 
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De extra lastneming in 2020 is grotendeels gedekt door ook de beschikking over de 

betreffende reserves naar voren te halen. Hiermee heeft dat geen effect op het 

rekeningsaldo. Dit is niet het geval bij de structurele budgetten aangezien daar niet de 

mogelijkheid is om eerder te beschikken over reserves. Het totaal aan extra lastneming bij de 

structurele budgetten bedraagt € 1.165.558. Hiervan kan een bedrag van € 824.464 niet in 

2020 gedekt worden, dit bedrag is dan ook het effect op het rekeningsaldo in 2020.  

Bij de 1e berap 2021 zal de begrotingswijziging worden voorgelegd voor het aframen van de 

begrote budgetten die naar voren zijn gehaald in verband met de eerdere lastneming 

inclusief de daarbij behorende reserves. Bij de structurele budgetten zal de aframing ten 

gunste worden gebracht van het begrotingssaldo. Hiermee verloopt de stelselwijziging 

uiteindelijk budgettair neutraal over de jaren 2020 en verder. 
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