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Provincie Noord-Brabant zet belangrijke stap om inzicht te krijgen in resultaten 
subsidieregelingen 
 
De provincie Noord-Brabant heeft in de periode 2009 tot april 2013 veel inspanningen verricht om 
de organisatie en inrichting van het subsidieproces te verbeteren. De gerealiseerde kosten, 
prestaties, doelbereik en doeltreffendheid van subsidieregelingen werden in deze periode slechts 
in beperkte mate in kaart gebracht en PS hebben mede als gevolg daarvan op het niveau van een 
subsidieregeling ook slechts beperkt inzicht gekregen in deze resultaten. Wel heeft de provincie in 
2012 en 2013, met het oog op verbetering van dit inzicht in de toekomst, in de nieuwe organisatie 
en richtlijnen, voorwaarden hiervoor geschapen.  
 
Tot die conclusie komt de Zuidelijke Rekenkamer in haar rapport Inzicht in resultaten 
subsidieregelingen provincie Noord-Brabant, dat op 6 december 2013 is aangeboden aan Provinciale 
Staten.  
 
Subsidie is een belangrijk instrument voor de provincie om haar beleidsdoelstellingen te realiseren. 
De financiële omvang van subsidies is omvangrijk. Zo verstrekte de provincie Noord-Brabant in 2012 
ruim € 525 miljoen aan subsidies.  
 
Naar aanleiding van haar onderzoek beveelt de rekenkamer aan dat de provincie de thans ingezette 
lijn met kracht doorzet en de nieuwe richtlijnen daadwerkelijk in de praktijk brengt. Volgens de 
rekenkamer is het daarbij van belang dat aan de voorkant van elke nieuwe subsidieregeling nut, 
noodzaak en beoogde resultaten aangegeven worden en met Provinciale Staten gedeeld. Om inzicht 
te krijgen in de feitelijke resultaten van subsidieregelingen moet volgens de rekenkamer in ieder 
geval gerapporteerd worden over de ingezette middelen, gerealiseerde prestaties en mate van 
doelbereiking of bijdrage daaraan. Deze informatie heeft de provincie ook nodig voor de verdere 
ontwikkeling en bijsturing van haar beleid.  
 
In hun reactie op het onderzoek hebben Gedeputeerde Staten aangegeven dat zij de aanbevelingen 
van de rekenkamer volledig onderschrijven en als een stimulans zien om met kracht verder te gaan 
op de ingeslagen weg. 
 
De rekenkamer roept Provinciale Staten op om toe te zien op naleving van de aanbevelingen. Dat 
geldt ook voor de toezegging van Gedeputeerde Staten dat zij de toepassing van de nieuwe 
systematiek in 2015 zullen evalueren.  
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