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Rekenkamercommissie Ridderkerk publiceert  

vervolgonderzoek subsidiebeleid  
 
 
Twee jaar na de toezegging van het college voor een nieuw subsidiebeleid is er nog nauwelijks iets 

van gerealiseerd. Dit blijkt uit een onderzoek van de rekenkamercommissie naar wat het college heeft 

gedaan met de door de raad overgenomen aanbevelingen van de commissie uit 2010. Ze adviseert 

raad en college dan ook werk te maken van de eigen ambities. 

Subsidiëren met beleid 

In 2010 nemen raad en college de aanbevelingen in het rapport "Subsidiëren met beleid" over. Ze 

willen dat Ridderkerk de regie in het subsidiebeleid neemt. Twee jaar later blijkt dat van die ambitie 

nauwelijks iets is gerealiseerd. 

Ridderkerk besteedt veel geld aan subsidies om bepaalde maatschappelijke doelen te bereiken. Als 

de gemeente daarbij de regie wil nemen en iets wil bereiken, moet zij beschikken over een duidelijk 

kader en zelf het goede voorbeeld geven. Dan is het redelijk te verwachten dat de 

subsidieontvangende organisaties hierin mee zullen gaan. 

Zonder een door de raad vastgesteld kaderstellend subsidiebeleid, zoals beschreven in het rapport 

Subsidiëren met beleid (2010), kan het college echter geen regie voeren en kan de raad niet sturen.  

Veranderingen? 

Er is geen nieuw subsidiebeleid en voor het opstellen daarvan was bij de afsluiting van het onderzoek 

nog geen projectteam ingesteld.. Ridderkerk experimenteert weliswaar met andere subsidiemethoden, 

maar zonder duidelijk kader.  

De wethouder is de afgelopen jaren intensiever gaan overleggen met de subsidieontvangende 

organisaties, maar onduidelijk is of dit bijdraagt aan het behalen van de gemeentelijke doelstellingen. 

De door raad en college overgenomen aanbevelingen van 2010 hebben nog niet geleid tot algemene 

wijzigingen in de praktijk van subsidieverstrekking.  

Noot redactie: voor eventuele nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de 
Rekenkamercommissie Ridderkerk: de heer M.P. van der Hoek, tel. 078-615 34 53 of per e-mail: 
vanderhoek@ext.eur.nl  
 
Algemene informatie over de Rekenkamercommissie Ridderkerk vindt u op:  
www.ridderkerk.nl > Gemeente Ridderkerk > Gemeenteraad > Rekenkamercommissie 


