Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12

Statenfractie CDA
De heer S.P.M.F. Steenbakkers
Postbus 90151
5200 MC 's-HERTOGENBOSCH

Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

3894146

Onderwerp

Datum

Subsidie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (C.P.O.)

15 december 2015
Ons kenmerk

C2181203/3894146
Uw kenmerk

Geachte heer Steenbakkers,

Contactpersoon

Bij brief van 23 november 2015, ingekomen op 27 november 2015, heeft u
namens de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.

H.J. (Harry) Remmers
Telefoon

(073) 681 23 84

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Email

hremmers@brabant.nl

1. Worden subsidieaanvragen - en meer specifiek CPO-subsidieaanvragen - over
het algemeen tijdig opgepakt?
Antwoord: Ja.

Bijlage(n)

-

2. Hoe zorgt het college ervoor dat er tijdig naar de aanvragende partij
gecommuniceerd wordt of men al dan niet in aanmerking komt voor de CPOsubsidie?
Antwoord: Tijdige besluitvorming is geborgd in het subsidieproces. Hiervoor
gelden termijnen. Communicatie van het besluit geschiedt per brief onmiddellijk
nadat het besluit is genomen. In alle fasen van het subsidieproces is er
ambtelijke dienstbaarheid naar aanvrager indien deze vragen heeft over de
behandeling van zijn aanvraag.

3. Hoe wordt bij een subsidieverlening de afweging gemaakt tussen controle
van de juiste verstrekking en vertrouwen in de aanvragende partij enerzijds en
de kosten die een dergelijke controle met zich meebrengen anderzijds? Kan het
college ons in brede zin meenemen in deze afweging bij subsidieverleningen
vanuit de provincie en meer specifiek bij CPO-subsidies
Antwoord: In de door uw Staten in 2012 vastgestelde Algemene
Subsidieverordening (ASV)
(http://www.brabant.nl/applicaties/regelingen/975_algemene_subsidieverordenin
g_noord_brabant.aspx), die aansluit bij het Rijkssubsidiekader, is het formele
kader gegeven voor het verstrekken van subsidies. De ASV stoelt op vier
uitgangspunten: proportionaliteit (verhouding tussen subsidiebedrag en
Bereikbaarheid met
openbaarvervoer: zie
www.brabant.nl/busentaxi

subsidielast), sturing op prestaties en hoofdlijnen, uniformering en
vereenvoudiging en op verantwoord vertrouwen en risico-acceptatie.
De criteria waaraan aanvragen om een projectsubsidie moeten voldoen en de
wijze van indiening, beoordeling, verlening en verantwoording worden door ons
college nader vorm gegeven in een subsidieregeling. Daarbij maken wij, binnen
de kaders van de ASV, een verdere afweging tussen enerzijds de mate van
toezicht, controle, verantwoording e.d. en anderzijds aspecten als vertrouwen,
efficiënte en kostenbewuste uitvoering van de regeling, aard van de aanvragen,
hoogte van de subsidie, e.d. Dit is maatwerk.
Voor de Subsidieregeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
hebben wij gekozen voor een eenvoudige regeling met eenvoudige verlening en
verantwoording. Wij hebben de Brabantse gemeenten gevraagd een rol te
nemen die eraan moet bijdragen dat het met de subsidieverlening beoogde doel
wordt bereikt. Een en ander heeft in de praktijk goed gewerkt. Zie ook ons
antwoord bij uw vraag 5 waar wij ingaan op de door ons uitgevoerde
evaluatie.
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4. In hoeverre is er een rol voor de gemeente weggelegd bij de controle van
subsidies en meer specifiek de CPO-subsidie?
Antwoord: Gemeenten kunnen een rol hebben bij de uitvoering van een
provinciale subsidieregeling. Dit kan een controlerende rol zijn op
beleidsmatige aspecten. Dit is afhankelijk van de subsidieregeling. Bij hogere
subsidiebedragen verlangen wij van de subsidieontvanger een verklaring van
een extern accountant.
In de CPO-regeling geldt het subsidievereiste dat het voorgenomen project de
instemming en medewerking moet hebben van de gemeente waar het wordt
gerealiseerd. Een instemmings- en medewerkingsverklaring van de gemeente
was daartoe een verplichte bijlage bij CPO-subsidieaanvragen. Zie verder ons
antwoord bij uw vraag 5.

5. Wordt bij het toekennen van een CPO-subsidie gecontroleerd of de
aanvragende partij voor meer dan de helft uit 'starters' bestaat? Zo ja, hoe
gebeurt dit? Zo nee, waarom wordt dit niet gecontroleerd?
Antwoord: Ja. In de instemmings- en medewerkingsverklaring geeft de gemeente
aan dat een bouwlocatie beschikbaar is en dat zij bereid is mee te werken aan
realisatie van het CPO-project op die locatie. De gemeente verklaart tevens dat
wordt voldaan aan de voorwaarden dat minstens de helft van de deelnemers
aan het project koopstarter is, dat het project minstens 3 woningen groot is en
dat er professionele begeleiding plaats heeft. In het aanvraagformulier heeft
aanvrager exact aangegeven hoeveel van de deelnemers koopstarter zijn.
In afspraken tussen de gemeente en de CPO-groep wordt het aantal starters
vastgelegd. Wisselingen in deelnemers aan de CPO-groep worden door de
gemeente gecontroleerd. Wij hebben dit de afgelopen jaren een paar keer bij
enkele gemeenten doen navragen. Het antwoord in die gevallen was
bevestigend.
Als de projectvoorbereiding door de CPO-vereniging is afgerond en de
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gemeente de benodigde omgevingsvergunning heeft verleend, gaan wij over tot
definitieve vaststelling van de subsidie.
Controle op het aantal starters door ons college zelf hebben wij noch bij de
aanvraag om subsidieverlening noch bij definitieve vaststelling ervan ooit
opportuun geacht gelet op de inzet van de gemeenten en de CPO-verenigingen
en op de uitgangspunten van de ASV.
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6. De 'CPO-subsidiepot' is leeg. Overweegt dit college om een dergelijke
subsidie(pot) nogmaals in te stellen? Waarom wel of waarom niet?
Antwoord: Nee. Zowel in de bestuursperiode 2007-2011 als in de
bestuursperiode 2011- 2015 hebben wij stimulans gegeven aan collectief
particulier opdrachtgeverschap. In de evaluatie van de beide regelingen
(Statenmededeling van 28 april 2015, documentnr. 3793821;
http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderstukken-enbesluiten-ps-en-commissies/zoeken?q=collectief%20particulier ) hebben wij
aangegeven dat na 1 juli 2015 vooral andere partijen dan de overheid aan zet
zijn. Ter toelichting is in de evaluatie het volgende opgenomen. Wij citeren:
“De Regeling CPO heeft ertoe bijgedragen dat Brabantse bouwondernemingen
en kopers de afgelopen jaren veel ervaring hebben kunnen opdoen met de
methodiek. De fase van experimenteren is nu voorbij, het moment is
aangebroken waarop de Brabantse samenleving CPO zelf op moet pakken. Dit
past bij de veranderende maatschappij en de veranderende rol van de
overheid, waarbij juist ook andere partijen dan de provincie meer aan zet zijn”.
Wij hebben geen voornemens om in de bestuursperiode 2015-2019 initiatieven
te ontwikkelen die zien op een nieuwe subsidieregeling CPO.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
voorzitter,

secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger
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