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Onderwerp: Rapport rekenkamercommissie Voortgang verbetering subsidiebeleid? 
 
1. Voorstel 
U wordt voorgesteld: 
1. zich uit te spreken over het rapport in algemene zin; 
2. per aanbeveling een besluit te nemen of de aanbeveling van de Rekenkamercommissie wordt 

gedeeld en zo ja, indien van toepassing, het college te verzoeken deze over te nemen en 
hieraan uitvoering te geven; 

3. het college te verzoeken uw raad na een jaar te rapporteren wat het college met de 
aanbevelingen heeft gedaan. 

 
2. Aanleiding 
De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van de door de raad 
overgenomen aanbevelingen van het eerder door de rekenkamercommissie uitgebrachte rapport 
Subsidiëren met beleid (2010). De Rekenkamercommissie heeft op 15 februari 2013 het rapport 
aangeboden aan de gemeenteraad. Het (digitale) rapport is te vinden op 
www.ridderkerk.nl/gemeenteraad > Rekenkamercommissie. 
 
3. Aspecten 
In zijn vergadering van 2 september 2010 heeft de raad het eerdere onderzoek van de 
rekenkamercommissie over subsidiebeleid besproken. De raad heeft toen alle aanbevelingen uit 
het rapport overgenomen. Deze waren gericht op nieuw te vormen beleid en op veranderingen in 
de praktijk van de subsidieverstrekking.  
Het rapport werd gezien als een goede basis om te gaan werken aan een transparant 
subsidiebeleid. De bedoeling was om dit subsidiebeleid vervolgens ook formeel te verankeren.  
 
De rekenkamercommissie heeft geconstateerd dat er nog geen nieuw subsidiebeleid is 
vastgesteld. Daarom heeft de rekenkamercommissie een quick-scan naar de stand van zaken van 
de uitvoering van de overgenomen aanbevelingen en de achtergronden voor het uitblijven van het 
nieuwe subsidiebeleid uitgevoerd.  
 
Bevindingen 
Er is geen nieuw subsidiebeleid. Er wordt weliswaar geëxperimenteerd met andere methoden van 
financiering, maar zonder duidelijk kader waarbinnen dit gebeurt. Voor het opstellen van het 
nieuwe subsidiebeleid was ten tijde van het onderzoek nog geen projectteam samengesteld.  
 
Als de gemeente een regierol op zich wil nemen en iets wil bereiken met subsidieverlening, is het 
van belang dat zij beschikt over een duidelijk kader en daar naar handelt. Dan is het redelijk te 
verwachten dat de subsidie ontvangende organisaties bereid zijn hierin mee te gaan. 
 
Het overleg tussen wethouder en subsidie ontvangende organisaties is geïntensiveerd. Onduidelijk 
is hoe dit bijdraagt aan het behalen van de gemeentelijke doelstellingen. 
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Veel door de raad overgenomen aanbevelingen van 2010 hebben (nog) niet geleid tot algemene 
wijzigingen in de praktijk van subsidieverstrekking.  
 
In het subsidiebeleid gaat veel geld om, dat wordt ingezet om bepaalde maatschappelijke doelen te 
bereiken. Zonder een door de raad vastgesteld kaderstellend subsidiebeleid, zoals beschreven in 
het rapport Subsidiëren met beleid (2010), kan de gemeente geen regie voeren en is sturing door 
de raad niet mogelijk, aldus de rekenkamercommissie. 
 
Aanbevelingen 
Aanvullend op de reeds door de raad overgenomen aanbevelingen in 2010 heeft de 
rekenkamercommissie de volgende aanbevelingen. 
 
Verzoek het college om: 
1) in de bestuursplanning zichtbaar te maken van welke datum naar welke nieuwe datum een 

onderwerp is verschoven. Vermeld in enkele kernwoorden de achtergrond van de verschuiving; 
2) met de gesubsidieerde instellingen te overleggen over de geleverde prestaties en bereikte 

maatschappelijke aspecten en deze te vertalen in een nieuwe beleidsopdracht voor het 
daaropvolgende subsidiejaar; 

3) de ambtelijke organisatie op te dragen structureel de fiscale aspecten en fiscale expertise te 
betrekken bij het proces van subsidieverlening; 

4) een duidelijke onderbouwing te geven van het te volgen tijdpad (uit: Nawoord 
rekenkamercommissie). 
 

 
4. Aanpak/Uitvoering 
De raad wordt verzocht per aanbeveling aan te geven of deze wordt gedeeld en zo ja, indien van 
toepassing, het college te verzoeken deze over te nemen, hieraan uitvoering te geven en de raad 
zonodig voorstellen te doen. 
 
De Rekenkamercommissie rapporteert in haar jaarverslag o.a. over de uitvoering van de 
aanbevelingen die door de raad zijn overgenomen. Het jaarverslag wordt jaarlijks aan de raad 
aangeboden. 
 
Uw raad zou het college kunnen verzoeken om de raad binnen een jaar te laten weten hoe 
uitvoering is gegeven aan de aanbevelingen. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
N.v.t. 
 
De griffier, 
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