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Samenvatting:
De Rekenkamer Zeeland heeft onderzoek gedaan naar het inzetten van Europese subsidies ten
behoeve van beleid. Hiermee is uitvoering gegeven aan versterking van de controlerende taak van
PS. Omdat de aanbevelingen betrekking hebben op uitvoeringsvraagstukken, die primair een
verantwoordelijkheid zijn van het college van gedeputeerde staten, wordt voorgesteld de conclusies
en aanbevelingen te onderschrijven en aandacht van het college te vragen voor enkele specifieke
onderwerpen.
Wat willen we bereiken?
De Rekenkamer Zeeland heeft onderzoek gedaan vanuit de centrale onderzoeksvraag: "Op welke
wijze gaan gedeputeerde staten om met het verwerven van Europese subsidies in relatie tot het door
hen vastgestelde beleid?"
Het doel van dit rekenkameronderzoek was inzicht te bieden in de vraag op welke wijze gedeputeerde
staten omgaan met het verwerven van Europese subsidies ten behoeve van beleid. Daarmee draagt
dit rapport bij aan de controlerende taak van PS.
In haar rapport doet de Rekenkamer vier aanbevelingen, die als volgt kunnen worden samengevat:
1. Betrek PS meer bij Europese subsidieprogramma's en maak expliciet de afweging of beleid
met eigen middelen en/of met Europese middelen gefinancierd kan worden;
2. Vergroot de bewustwording en kennis over Europese programma's bij de ambtelijke
organisatie op zodanige wijze dat het een regulier onderdeel van de beleidscyclus wordt;
3. Maak een expliciete keuze over het al dan niet financieren van kleinschalige innovatieve
projecten van het MKB, met een laagdrempelige administratieve lastendruk, die een beperkte
bijdrage nodig hebben;
4. Organiseer binnen de provinciale organisatie één aanspreekpunt waar de
verantwoordelijkheid ligt voor de communicatie over Europa en de resultaten van Europese
projecten.
Uit de, in het rapport integraal overgenomen, bestuurlijke reactie van GS blijkt dat het college deze
aanbevelingen genuanceerd onderschrijft. Ten eerste zal de bewustwording en kennis over Europese
programma's (aanbeveling 2) anders georganiseerd worden dan door de Rekenkamer als voorbeeld
genoemd. Ten tweede is bij de behandeling van het rapport in de commissie Economie, op
13 november, gebleken dat er geen apart Zeeuws fonds voor Europese projecten kan komen.
Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is?
Vanuit het onderzoeksdoel is het logisch dat de aanbevelingen zich primair richten op de uitvoeringstaken van het college. Bij behandeling van het rapport in de commissie Economie op 13 november
2015 heeft gedeputeerde De Reu uiteengezet dat de aanbevelingen 1, 2 en 4 reeds in uitvoering zijn.
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Over aanbeveling 3 (een expliciete keuze maken over het al dan niet financieren van kleinschalige
projecten die een beperkte bijdrage nodig hebben) heeft de gedeputeerde aangegeven dat zo'n
Zeeuws fonds voor Europese projecten er niet zal komen. Namens de gedeputeerde is aangegeven
dat toegespitst op het MKB er nieuw instrumentarium is, dat is overgeheveld door het ministerie van
Economische Zaken naar de landsdelen.
Eén van die nieuwe instrumenten is het, op blz. 17 van het rapport genoemde, Junckerfonds. Een
Europees revolverend fonds, waarmee Europa risicodragende financieringsvormen ontwikkelt voor
binnen de EU gewenste/noodzakelijke ontwikkelingen. Door dergelijke nieuwe ontwikkelingen te
volgen en, waar en wanneer mogelijk, actief te gebruiken, kunnen de kansen voor o.a. het MKB
vergroot worden.
1.1 Wat mag het kosten?
Uit dit besluit komen geen directe kosten voort.

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.

Het Presidium,
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter,

Drs. P. Joosse, griffier.

Ontwerp-besluit
Provinciale Staten van Zeeland,
gelezen het voorstel van het Presidium van 19 oktober 2015, nr. SGR-15 / 15014948;
besluiten:
1. De aanbevelingen uit het rapport "Europese subsidies in Zeeland" van de Rekenkamer
Zeeland te onderschrijven;
2. In te stemmen met de wijze waarop gedeputeerde staten, uitgaande van de organisatieuitgangspunten, de noodzakelijke kennis in relatie tot projectontwikkeling binnen de ambtelijke
organisatie wil organiseren;
3. Het college van gedeputeerde staten te vragen de ontwikkeling van nieuwe instrumenten
nauwgezet te volgen en in het belang van Zeeland van de mogelijkheden actief gebruik te
maken;
4. Het college van gedeputeerde staten te vragen bijzondere aandacht te blijven besteden aan
de beeldvorming over de administratieve lastendruk en complexe aanvraagprocedures voor
ondernemingen, met name in het MKB.
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