Onderwerp:

FW: Beantwoording technische vraag GL: Statenvoorstel 3e ronde budgetbewaking
2018 - 18929345.pdf

Hierbij de beantwoording van de technische vraag van GroenLinks m.b.t. het statenvoorstel ‘derde ronde
budgetbewaking 2018’:

Onderscheid dient gemaakt te worden tussen het nemen van subsidie-LASTEN en het doen van subsidieUITGAVEN.
In de najaarsnota 2018 is besloten tot een stelselwijzing van de financiële verwerking van subsidieverantwoordingen
in de jaarrekening. Dat betekent dat in de jaarrekening de subsidielast in één keer volledig wordt verantwoord in het
jaar van beschikken op het moment dat een subsidie niet direct toewijsbaar is aan een specifiek jaar. Daartegenover
vormen we in de balans een verplichting voor deze gehele subsidielast. Betaalde subsidievoorschotten worden in
mindering gebracht op deze verplichting. Daarmee houden we inzicht in en controle op de aangegane, maar nog niet
(volledig) uitbetaalde subsidieverplichtingen. Op de balans staat dan het totaal bedrag van de nog niet uitbetaalde
subsidies.
De Algemene Subsidieverordening Zeeland 2013 (ASV) en het Algemeen Subsidiebesluit 2013 (ASB) zijn niet
gewijzigd. Dat betekent dat de subsidies in arrangement 2 en arrangement 3 voor 75% worden bevoorschot. Voor
integrale kostensubsidies, waarbij de last dus wordt geboekt in het boekjaar waar de subsidie voor bedoeld is, vindt
nog steeds 100% bevoorschotting plaats.
Ook blijven we ingevolge de ASV en ASB de subsidies vaststellen, zodat – indien uit de ingediende
subsidieverantwoording blijkt dat niet (geheel) voldaan is aan de subsidievoorwaarden – de resterende 25% van het
subsidiebedrag (gedeeltelijk) niet wordt uitbetaald, of dat de reeds uitgekeerde subsidiebedragen (gedeeltelijk)
worden teruggevorderd.
Als gevolg van dit besluit verandert dus alleen het moment van nemen van de subsidielast en niet het uitbetalen van
de subsidies. De Provincie loopt hierdoor dus niet meer risico.
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wordt conform idee uit begroting voorgesteld om een uitgekeerd subsidiebedrag in 1x af
te boeken in jaar van verstrekking i.p.v. per jaar bijhouden. Wat als uit balans
blijkt dat dit bedrag tot in lengte van jaren niet (volledig) gebruikt wordt? Kan dit
dan nog terugverlangd worden (zeker bij grote subsidies)? Of geldt dan: eens gegeven
en afgeboekt blijft gegeven.
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