
 
 

 
 

Aan de gemeenteraad 

10 december 2013 
Gemeentestukken:  2013-322 

 
Onderwerp: Kadernotitie subsidiebeleid en Algemene subsidieverordening 
 
1. Voorstel 
Het college stelt de raad voor: 

1. De kadernotitie subsidiebeleid vast te stellen. 
2. De algemene subsidieverordening gemeente Ridderkerk 2014 vast te stellen.  

 
2. Aanleiding 
In twee opeenvolgende rekenkameronderzoeken (2010 en 2012) naar het gemeentelijk 
subsidiebeleid zijn verschillende onvolledigheden van het huidige subsidiebeleid 
geconstateerd. Dit met name op het procesmatige vlak en de mate waarin er aansluiting is 
tussen de gemeentelijke beleidsdoelstellingen en de door de gemeente gesubsidieerde 
activiteiten. Deze bevindingen liggen in lijn met de behoefte bij de raad, het bestuur en de 
ambtelijke organisatie aan meer en duidelijkere kaders met betrekking tot subsidies. Naar 
aanleiding van het rekenkameronderzoek uit 2012 en het amendement 2012-48 (d.d. 26-01-
2012) inzake actualiseren van de financiële verordeningen waarin is aangegeven dat er ten 
minste eens per raadsperiode een beleidsnota subsidieverstrekkingen dient te worden 
opgesteld, zijn een algemene kadernotitie subsidiebeleid en een geactualiseerde algemene 
subsidieverordening ontwikkeld.  
 
3. Aspecten 
1.1 Met de kadernotitie subsidiebeleid wordt gezorgd voor een uniform subsidieproces 

De kaders met betrekking tot waarom, wat, wie, hoe, wanneer en onder welke voorwaarden 
subsidie wordt verleend zijn duidelijk omschreven.  

1.2 Met de kadernotitie subsidiebeleid wordt de doelmatigheid van subsidies vergroot 
In de notitie zijn duidelijke kaders opgenomen aan de hand waarvan dient te worden bepaald 
in hoeverre er recht- en doelmatig wordt gehandeld.  

1.3 Met de kadernotitie subsidiebeleid wordt een amendement afgedaan 
2.1 Met de actualisering van de algemene subsidieverordening gemeente Ridderkerk wordt 

aangesloten op de meest actuele VNG modelverordening 
In de nieuwe VNG modelverordening is op een aantal onderdelen de juridische onderbouwing 
verbeterd, zijn een aantal artikelen die ook in de Awb zijn opgenomen vervallen en is er een 
duidelijkere verantwoordelijkheidsverdeling tussen college en raad opgenomen.  

2.2 Met de actualisering van de algemene subsidieverordening gemeente Ridderkerk wordt sterker 
gestuurd op het bereiken van maatschappelijke doelstellingen 
De inhoudelijke sturing wordt nader vormgegeven in de subsidieregels die in 2014 per 
beleidsterrein worden ontwikkeld.  

2.3 Met de actualisering van de algemene subsidieverordening gemeente Ridderkerk wordt een 
amendement afgedaan  
Er wordt invulling gegeven aan amendement 2012-48. 

 
4. Aanpak/Uitvoering 
Na vaststelling van de Kadernotitie subsidiebeleid en de Algemene subsidieverordening worden de 
volgende stappen ondernomen: 
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1. Gesubsidieerde organisaties formeel in kennis stellen van het raadsbesluit (januari 2014) 
2. De gestelde kaders en regelgeving implementeren in de interne subsidieprocessen (januari  – 

april 2014). 
3. Per beleidsterrein subsidieregels ontwikkelen en vaststellen (2014).  
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
N.v.t. 
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