
 

Pagina 1 van 3 
 

 
Raadsvoorstel 
 

Onderwerp:  
Kadernotitie subsidiebeleid 2018-2022 Ridderkerk 
en Algemene subsidieverordening Ridderkerk 2018 

Commissie:  
Samen leven  
8 februari 2018 

BBVnr: 
1293614 

Portefeuillehouder:  
Keuzenkamp - van Emmerik, T. 

Gemeenteraad: 
22 februari 2018 

Raadsvoorstelnr.: 
1293858 

e-mailadres opsteller:  
s.kloppenburg@bar-organisatie.nl 

 Openbaar 

 
Geadviseerde beslissing raad 

1. De Kadernotitie subsidiebeleid 2018-2022 vast te stellen. 
2. De Algemene subsidieverordening Ridderkerk 2018 vast te stellen. 

 
Inleiding 
In amendement 2012-48 inzake actualiseren financiële verordeningen van de raad en op basis van de 
bevindingen van een onderzoek van de rekenkamercommissie heeft de raad bij het vaststellen van de 
financiële verordening in 2012 gesteld dat de raad één keer per 4 jaar in de gelegenheid wordt gesteld 
het subsidiebeleid vast te stellen. De hoofdlijnen van het subsidiebeleid Ridderkerk werden vastgelegd 
in de Kadernotitie subsidiebeleid 2013-2017. Begin 2017 is bij de afdeling Advies binnen het domein 
Maatschappij een quickscan uitgevoerd naar het subsidieproces en -beleid, contractbeheer en 
contractmanagement. Het onderzoek had als doel inzicht te krijgen in de verbeteracties die nodig zijn 
om beter in control te komen. 
Het op basis van de quickscan opgestelde plan van aanpak ‘Verbeteracties Subsidies en 
Contractbeheer- en management’, is door de directieraad op 21 juni 2017 vastgesteld. De 
verbeteracties uit het plan van aanpak zijn de uitgangspunten voor de actualisatie van deze 
kadernotitie. De Kadernota subsidiebeleid 2018-2022 vormt het technisch kader voor het verlenen en 
vaststellen van subsidies. Hieruit volgen de strategische en beleidsmatige overwegingen om 
gemeente breed volgens een standaardwijze subsidies te verlenen en vast te stellen. 
In deze kadernotitie is het subsidiebeleid van Ridderkerk op verschillende punten wederom 
aangescherpt. Daarnaast is een geactualiseerde algemene subsidieverordening opgesteld. 
 
Beoogd effect 
Met subsidies beter sturen op maatschappelijke doelstellingen en effectiever en efficiënter sturing 
geven op inzet van middelen om deze doelstellingen te bereiken. Over drie jaar wordt 90% van alle 
subsidies verleend op basis van maatschappelijke doelstellingen. 
Alle subsidies voor het subsidiejaar 2019 worden verleend volgens het nieuwe standaard beschreven 
subsidieproces. 
 
Relatie met beleidskaders  
In nieuw op te stellen beleids(kader)nota’s zal vanaf 2018 duidelijk worden beschreven, in een 
subsidieparagraaf, hoe en waarom het instrument subsidies gaat bijdragen aan gemeentelijke 
maatschappelijke doelstellingen. 
 
Argumenten 
Met het vaststellen van de kadernotitie subsidiebeleid en Algemene subsidieverordening: 
1.1. gaan we subsidies concreet verlenen op basis van maatschappelijke doelstellingen; 
1.2. maken de rol van het subsidie instrument in de beleidscyclus duidelijk; 
1.3. concretiseren we gemeentelijk beleid en dit werken we verder uit naar te subsidiëren 

activiteiten;  
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1.4.  hebben de beleidskaders vanaf 2018 een financiële (subsidie) paragraaf en/of leggen een 
duidelijke 1.5 relatie met de doelstelling/doelen uit de programmabegroting; 

1.6.  verlenen we subsidies op basis van inhoudelijke voorwaarden waarbij te behalen 
(meetbare)prestaties en resultaten worden vastgelegd; 

1.7.  stellen we in 2018 standaard subsidieprocessen vast ; 
1.8.  zijn de afspraken over de taken, rollen en verantwoordelijkheden bij de verlening, vaststelling 

en de formele besluitvorming vastgelegd; 
1.9.  hebben we de Kadernotitie subsidiebeleid 2010-2014 geactualiseerd. 
2.1.  Met de actualisering van de Algemene subsidieverordening Ridderkerk 2018 wordt 

aangesloten op de meest actuele VNG modelverordening. In de nieuwe modelverordening zijn 
verwijzingen naar Europese regelgeving geactualiseerd en zijn enkele bepalingen toegevoegd 
om de subsidiering van topinkomens te voorkomen; 

2.2.  gaan we per beleidsterrein subsidieregels ontwikkelen en vaststellen.  
 
Overleg gevoerd met  
n.v.t.  
 
Kanttekeningen 
N.v.t.  
 
Uitvoering/vervolgstappen  
De vervolgstappen zijn: 

1. Voor april 2018 zullen wij conform artikel 3 van de verordening de Subsidieregels Ridderkerk 
2018 opstellen. 

2. Opstellen standaard subsidieprocessen, inrichten nieuw zaaksysteem voor subsidieverlening 
subsidiejaar 2019. 

 
Evaluatie/monitoring  
Dit beleidskader wordt in een cyclus van 4 jaar geëvalueerd, indien nodig aangepast en vastgesteld. 
De volgende evaluatie vindt plaats medio 2020 en richt zich op: 

1. Bevatten alle beleids(kader)nota’s en of uitvoeringsprogramma’s vanaf 2018 een 
subsidieparagraaf en de randvoorwaarden om een evaluatie mogelijk te maken? 

2. Is er een duidelijke relatie tussen de gewenste maatschappelijke effecten uit de 
programmabegroting, de doelstellingen in de beleidskaders en Subsidieregels en de 
activiteiten en resultaten die van een organisatie gevraagd worden in de subsidiebeschikking? 

3. Is het subsidieproces verbeterd, wordt er gewerkt volgens het vastgestelde subsidieproces en 
zijn de digitale subsidiedossiers volledig? 

4. Wat leverde een enquête op onder subsidieontvangers (en afgewezen partijen) over de 
kwaliteit van het subsidieproces, vindbaarheid van informatie en het nieuwe zaaksysteem? 

 
Financiën  
n.v.t. 
 
Juridische zaken  
Geen juridische consequenties.  
 
Duurzaamheid  
In dit voorstel werken we aan verdere professionalisering van het subsidieproces en structurele 
verbetering van de kennis van medewerkers in en de kwaliteit van het subsidie-proces en beleid. 
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Communicatie/participatie na besluitvorming  
De kadernotitie subsidiebeleid en Algemene subsidieverordening Ridderkerk 2018 zullen met alle 
partijen die te maken hebben met subsidies worden gedeeld. 
Na vaststelling worden de kadernotitie en de subsidieverordening via de gebruikelijke kanalen 
bekendgemaakt. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
  

 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken  
1. Kadernotitie subsidiebeleid 2018-2022 Ridderkerk 
2. Algemene subsidieverordening 2018 Ridderkerk 
3. Raadsbesluit  


