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Inleiding 
Vanuit de verschillende colleges van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk is 
opdracht gegeven om het proces van subsidieverwerving binnen de BAR-organisatie te verbeteren. 
Ook de accountant dringt regelmatig aan om ontvangen (en nog te ontvangen) subsidies op een 
juiste wijze te administreren en te verantwoorden. De coördinatie van het proces van 
subsidieverwerving is neergelegd bij Concerncontrol. Vanuit de portefeuillehouders Bedrijfsvoering is 
verzocht om 2 x per jaar te rapporteren over de voorgang van dit proces. 
 
In dit stuk kijken we naar de stand van zaken en de stappen die in de 1de helft van  2017 zijn gezet of 
in de verdere loop van 2017 nog gezet gaan worden om subsidieverwerving gecentraliseerd, op de 
kaart en in control te krijgen en te houden.  
 

Stand van zaken subsidiekansen uit Vindsubsdies.nl  
 
1. Het gebruik van de subsidiedatabase  
De BAR-organisatie heeft een abonnement afgesloten op vindsubsidies.nl. Vindsubsidies.nl bevat 
onder meer een database met alle mogelijke subsidies (regionaal, provinciaal, landelijk en Europees). 
Met dit abonnement heeft de organisatie een tool in handen om actief te kunnen zoeken naar 
subsidiemogelijkheden.  
 
Dagelijks komen er bij Concerncontrol via de mail updates binnen van nieuwe en gewijzigde 
subsidiemogelijkheden. Deze mails worden door de verantwoordelijke medewerkers op 
Concerncontrol getoetst. Concerncontrol onderzoekt of de subsidiemogelijkheid voor één van de drie 
gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk interessant is. Subsidies die mogelijk 
interessant zijn voor de BAR-organisatie (of één van de drie gemeenten) worden doorgestuurd naar 
de verantwoordelijke afdelingen. In de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2017 zijn 4 mogelijke 
subsidiekansen aangeboden aan de verschillende afdelingen. Zie bijlage 1. 
Ook is er een aantal malen vanuit een vakafdeling aan Concerncontrol gevraagd om te onderzoeken 
of er voor bepaalde projecten subsidiemogelijkheden zijn. Deze verzoeken worden afgehandeld via 
de mail of besproken in een persoonlijk overleg met degene die het verzoek heeft gedaan. Ook deze 
zijn opgenomen in bijlage 1. 
 
In het 2de kwartaal is daarnaast vanuit de afdeling Advies Ruimte verzocht om een tiental 
beleidsmedewerkers tijdens afzonderlijke overleggen te informeren over de mogelijkheden van de 
database van Vindsubsidies en de eisen waaraan de verantwoording van subsidies moet voldoen. 
Deze gesprekken hebben eind april/ begin mei plaatsgevonden.  
 

 
2. Contactpersonen per domein of afdeling  
Aan de afdelingshoofden is gevraagd om voor hun afdeling een contactpersoon aan te stellen om de 
afdeling met betrekking tot subsidieverwerving te vertegenwoordigen. Het is de taak van deze 
contactpersonen om binnen de afdeling  kenbaar te maken welke mogelijkheden er zijn om subsidies 
te verwerven. Het is grotendeels gelukt om contactpersonen binnen elk domein of binnen elke 
afdeling te benoemen.  
De groep met contactpersonen is in de beginfase verschillende malen bij elkaar geweest. Het doel 
van deze bijeenkomsten was het delen van de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de terug-
koppeling in de werkoverleggen en de inventarisatie van de subsidies per afdeling.  Ook is binnen de 
groep besproken wat de mogelijkheden van de database zijn en hoe deze geraadpleegd kan worden.  
Het is de bedoeling dat in de toekomst de groep bij elkaar komt op het moment dat er specifieke 
subsidiezaken aan de orde zijn. 
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3. Communicatie van de subsidiedatabase en mogelijkheden om subsidiekansen te benutten 
Aan deze stap wordt voortdurend gewerkt. Zo wordt de subsidiedatabase tijdens de ronde die 
Concerncontrol maakt langs alle MT-overleggen, ter sprake gebracht. Ook in overige gesprekken met 
de vakafdeling wordt gewezen op de mogelijkheden van de subsidiedatabase. Daarnaast is het de 
bedoeling dat de contactpersonen ieder op hun eigen afdeling de database onder de aandacht 
brengen en houden.  
De afgelopen periode heeft Concerncontrol ten behoeve van de subsidieverantwoording de 
processtappen benoemd en de verschillende vakafdelingen gewezen op 
tijdige verantwoording van subsidies. Hierbij zijn de ervaringen van de 
laatste subsidieverantwoordingen eind 2016 / begin 2017 meegenomen.    
Over dit onderwerp is tevens een aantal malen op BAR-Plaza 
gecommuniceerd.  
Het regelmatig contact hebben met collega’s via de mail, BAR-Plaza en 
andere vormen van communiceren heeft de bekendheid van de rol van 
Concerncontrol binnen de organisatie vergroot alsmede de bewustwording van het tijdig 
voorbereiden van de verantwoording van ontvangen subsidies. 
 

Zaken die nog aandacht vragen en opgepakt worden 
4. Registratie en termijnsignalering van een subsidieaanvraag 
Goed registeren is van belang om alle aangevraagde subsidies goed en eenduidig in beeld te hebben. 
Door het niet eenduidig registeren van aanvragen voor subsidie in het huidige systeem (Verseon) is 
nu vanuit dit systeem geen overzicht te genereren.  
Het huidige postregistratiesysteem is niet de meest optimale tool is om binnenkomende subsidies te 
registeren. Bij de aanbesteding van het nieuwe postregistratiesysteem/ systeem voor zaakgericht 
werken is hiermee rekening gehouden. Concerncontrol neemt hiertoe ook deel aan de werkgroep. In 
de loop van 2017 en 2018 zal de aandacht voor het registreren van subsidies voornamelijk uitgaan 
naar het benutten van de mogelijkheden van het nieuwe zaaksysteem.  
 

Ontwikkelingen voor de toekomst 
5. Subsidiemogelijkheden als tool voor derden 
In 2017 is verder onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om via de gemeentelijke websites het 
zoeken en vinden van subsidies door derden mogelijk te maken. Gemeenten ontvangen jaarlijks 
subsidieaanvragen van burgers, verenigingen, stichtingen en soms ook van bedrijven. Jaarlijks 
worden behoorlijke bedragen op de gemeentelijke begrotingen opgenomen voor het verstrekken 
van deze subsidies en er zijn gemeentelijke subsidieverordeningen vastgesteld. Het is echter ook 
voor deze doelgroepen mogelijk subsidies te zoeken en te vinden met behulp van een subsidietool.  
Op de vakafdeling zelf wordt dit onderdeel als optie meegenomen.  
 
Het aanbieden van een subsidietool heeft twee voordelen. Ten eerste kan deze subsidietool worden   
gekoppeld aan het subsidiebeleid. Subsidies van derden kunnen op deze wijze worden aangemerkt 
als voorliggende voorziening en zo als beoordelingscriterium worden opgenomen in de procedure 
van aanvraag van gemeentelijke subsidies.  
Ten tweede is de subsidietool een serviceproduct naar de burgers, verenigingen, stichtingen en 
bedrijven en daardoor een stimulans voor allen om de zelfredzaamheid te verhogen. Op deze manier 
zorgt de gemeente er voor dat de gemeenschap wordt gefaciliteerd.  
Bovengenoemde uitgangspunten kunnen los van elkaar worden gezien. Beiden zijn de moeite van 
het onderzoeken waard en worden structureel meegenomen bij de verbeterprocessen/voorstellen.  
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Inventarisatie lopende subsidies 
 
Periodiek wordt het overzicht van de lopende subsidies binnen de 4 bedrijven geactualiseerd. Aan de 
verschillende vakafdelingen wordt gevraagd om de lopende subsidies aan Concerncontrol door te 
geven. De laatste inventarisatie heeft in beeld gebracht dat er aan het einde van het 2e kwartaal 
2017, 73 lopende subsidies zijn op diverse terreinen.  
In de BAR-organisatie lopen 2 subsidies. 
In Barendrecht lopen 28 subsidies. 
In Albrandswaard lopen 19 subsidies. 
In Ridderkerk lopen 21 subsidies. 
Er zijn 2 subsidies die de gemeentegrenzen overschrijden. 
Het subsidieoverzicht van Ridderkerk is als bijlage 2 aan dit stuk toegevoegd.  
 

Procesbeschrijving voor subsidieverwerving 
 
In het tweede kwartaal 2017 is een werkproces opgesteld waarbij de stappen worden beschreven die 
van belang zijn bij van het aanvragen van een subsidie en de samenwerking met andere afdelingen 
zoals Financiën en Concerncontrol. Het werkproces is gecommuniceerd naar de verschillende 
vakafdelingen. 
 

Het verkrijgen van een controleverklaring van de accountant 
 
Eind 2016 / begin 2017 heeft een accountantscontrole plaatsgevonden voor 3 verstrekte subsidies. 
Omdat dit proces soms moeizaam verliep, is na afloop van de controle het controleproces met alle 
betrokkenen geëvalueerd. Hiermee willen we in de toekomst het controleproces beter laten 
verlopen. Naar aanleiding van de evaluatiegesprekken zijn een vijftal verbeterstappen doorgevoerd: 
1. Na afloop van elke subsidiecontrole vindt een evaluatie plaats om het controleproces verder te 

optimaliseren. Hierbij wordt ook de accountant betrokken.  
2. Er is een interne instructie opgesteld waarin duidelijk is beschreven wat er allemaal komt kijken 

bij het aanvragen van een controleverklaring, wanneer je daar mee moet beginnen, welke 
voorbereidingen dat vraagt van de vakafdeling en wat de rol van alle betrokkenen is in dit proces. 
Deze instructie is binnen de organisatie gecommuniceerd. 

3. Er is een inventarisatie gemaakt van alle aangevraagde subsidies. De proceseigenaren van die 
subsidies zijn aangeschreven en hebben de instructie ontvangen hoe zij om moeten gaan met de 
verantwoording als er een controleverklaring noodzakelijk is. 

4. Er is overleg geweest met de domeinadviseurs van de afdeling Financiën. Deze gesprekken 
hadden tot doel om het proces rondom de werkzaamheden bij een controle beter te borgen. 

5. Met Strategie is in 2016 gesproken om met de subsidiebeoordelaars van de Provincie afspraken 
te maken over de subsidieverordening en het controleprotocol dat nu wordt gebruikt bij de 
Provincie.  
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Bijlage 1  Uitgezette subsidiekansen door Concerncontrol binnen de organisatie 
Datum 
Nieuwsartikel 

Omschrijving 
nieuwsitem 

Datum 
uitgezet 

Verloop 

Vrijdag  
24 februari 
 

Investeringsfonds 
warmte 

dinsdag  
28 februari 
2017 

28-2-2017: Reactie vakafdeling: 
“Het gaan om een fonds waaruit leningen 
kunnen worden verstrekt die terugbetaald 
moeten worden! Barendrecht heeft 
hiervoor gepleit en gaat daar gebruik van 
maken.” 

Dinsdag  
7 maart 2017 

Herbestemming 
Monumenten 

Maandag 
13 maart 

15-03-2017: De vakafdeling heeft de 
subsidie onderzocht. Op dit moment zijn er 
geen monumenten die hiervoor in 
aanmerking komen. De afdeling neemt de 
mogelijkheid wel bij nieuwe projecten mee. 

vrijdag  
17 maart  

Innovatieregeling 
MKB 

woensdag 
22 maart 

Ter informatie gestuurd. De subsidie is voor 
het MKB. De subsidie was al bekend op de 
vakafdeling en gecommuniceerd met 
relaties. 

woensdag  
12 april  

Vraag vakafdeling: 
Zijn er subsidies 
voor bestrijden 
Cybercrime? 

woensdag 
12 april  

Subsidiemogelijkheden op verzoek van de 
vakafdeling onderzocht.  
Er werden geen directe mogelijkheden 
gevonden. Resultaten besproken met de 
vakafdeling. 

woensdag  
12 april 

Vraag vakafdeling 
Zijn er subsidies 
voor duurzaamheid? 

woensdag 
12 april  

Subsidiemogelijkheden onderzocht. 
Resultaten besproken met de vakafdeling. 
Tussen de aangeboden subsidies zaten geen 
nieuwe, voor de vakafdeling onbekende, 
subsidies. 

vrijdag  
5 mei  
 

. Eenzaamheid 

. Armoede bestrijding 
 

vrijdag  
5 mei  

Subsidiemogelijkheden onderzocht. 
Het betrof hier een verzoek van een externe 
organisatie, buiten de BAR-organisatie. De 
organisatie heeft niet meer terug 
gereageerd naar de BAR. 

dinsdag  
30 mei 

Aankondiging 
subsidie voor 
openbare gratis wifi 
hotspots. 

dinsdag  
30 mei 

Het betreft een toekomstige subsidie. De 
vakafdeling neemt dit mee bij nieuw te 
plannen projecten. 

 

 
 

 

 

 

 



7 
 

Bijlage 2 
 

 

 

 

 

 

NR AFDELING SUBSIDIE VERLENER SOORT SUBSIDIE BEDRAG SUBSIDIEJAAR SUBSIDIE ONTVANGER Afgerond

j / n

1 A&P Wijkbeheer Bijdrage extra aanpak zwerfafval 2013-2022 p/j € 1,19 per inw. 53.000,00€                2013-2022 Gemeente Ridderkerk n

2 Strategie Provincie Zuid Holland Verlening projectsubsidie Deltapoort (bemiddeling)  €             187.500,00  2016-2017 Gemeente Ridderkerk n

3 Strategie Provincie Zuid  Holland Verlening projectsubsidie Deltapoort  €             250.000,00  2013-2016 Gemeente Ridderkerk j

4 Ing. Bureau Metropoolregio R'dam Den Haag Verkeerseducatie basisscholen Ridderkerk 2016 (aanvraag loopt) 7.000,00€                  2016 Gemeente Ridderkerk n

5 Advies Ruimte Min. van Infrastructuur en Milieu VBT subsidie, geluidsanering Burgemeester de Gaay Fortmanstraat 1.260,00€                  2014 Gemeente Ridderkerk n

6 Advies Ruimte Min. van Infrastructuur en Milieu VBT subsidie, geluidsanering Koninginneweg 4.925,00€                  2014 Gemeente Ridderkerk n

7 Advies Ruimte Min. van Infrastructuur en Milieu VBT subsidie, geluidsanering Rijkstraatweg 1 9.865,00€                  2014 Gemeente Ridderkerk n

8 Advies Ruimte Min. van Infrastructuur en Milieu VBT subsidie, geluidsanering Rijkstraatweg 2 6.732,00€                  2014 Gemeente Ridderkerk n

9 Advies Ruimte Min. van Infrastructuur en Milieu VBT subsidie, geluidsanering Rijkstraatweg 3 2.365,00€                  2014 Gemeente Ridderkerk n

10 Advies Ruimte Min. van Infrastructuur en Milieu VBT subsidie, geluidsanering Rijnsingel 2.485,00€                  2014 Gemeente Ridderkerk n

11 Advies Ruimte Min. van Infrastructuur en Milieu VBT subsidie, geluidsanering Sportlaan 2.543,00€                  2014 Gemeente Ridderkerk n

12 Advies Ruimte Min. van Infrastructuur en Milieu VBT subsidie, geluidsanering Vlietlaan 1 14.950,00€                2014 Gemeente Ridderkerk n

13 Advies Ruimte Min. van Infrastructuur en Milieu VBT subsidie, geluidsanering Vlietlaan 2 11.550,00€                2014 Gemeente Ridderkerk n

14 Advies ruimte Metropoolregio R'dam Den Haag Omvormen deel van de Ringdijk Ridderkerk naar verblijfsgebied 30 km/uur, BDU-

subsidie van MRDH. Aanvraag loopt.

3.000,00€                  2016 Gemeente Ridderkerk
n

15 Advies Ruimte Metropoolregio R'dam Den Haag Aanpassen deel fietspad Vlietlaan bij Salem. 40.000,00€                2016 Gemeente Ridderkerk j

16 Advies Ruimte Provincie Zuid Holland Exploitatie Driehoeksveer Ridderkerk (beschikking binnen). 20.000,00€                2016 Gemeente Ridderkerk n

17 Advies Ruimte Provincie Zuid  Holland Stad-landverbindingen Ridderkerk 77.000,00€                2016 Gemeente Ridderkerk n

18 Advies Ruimte Landschapstafel IJsselmonde Opstellen Waalvisie 33.000,00€                2016 Gemeente Ridderkerk n

19 Advies Ruimte Gemeente Rotterdam Snellaadpalen Ridderkerk 27.950,00€                2016 Gemeente Ridderkerk n

20 Advies Ruimte Metropoolregio R'dam Den Haag Haltetoegankelijkheid Ridderkerk 2015 15.000,00€                2016 Gemeente Ridderkerk n

21 Advies Ruimte Metropoolregio R'dam Den Haag Buurtbus 601 35.000,00€                2016 Gemeente Ridderkerk n

LOPENDE SUBSIDIES OPGEGEVEN NA INVENTARISATIE  - 2017

RIDDERKERK                                


