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Onderwerp: Uitvoering motie subsidies 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Bij het behandelen van de programmabegroting 2007-2010 is er door uw raad op voorstel van de 
SGP-fractie een motie aangenomen met betrekking tot informatieverstrekking over subsidies. Over 
de (wijze van) uitvoering van deze motie hebben wij regelmatig met uw raad (o.a. in 
commissieverband) gediscussieerd.  
 
Uiteindelijk heeft u afgelopen najaar voor de begrotingsbehandeling een overzicht ontvangen van 
alle verstrekte subsidies met daarbij een begeleidende notitie. De (toenmalig) portefeuillehouder 
heeft uw raad laten weten dat de motie daarmee naar onze mening was afgedaan.  
 
In de raadsvergadering van 27 november 2008 heeft de SGP-fractie laten weten dat de motie naar 
de mening van de SGP-fractie nog niet was afgedaan. Besloten is toen dit onderwerp nogmaals te 
agenderen in een van de volgende commissievergaderingen.  
 
Aangezien deze agendering niet heeft plaatsgevonden heeft er voor het zomerreces overleg 
plaatsgevonden tussen de heer Smit en onze portefeuillehouder, de heer Blesgraaf  over de 
uitvoering van de motie.  
 
Mede op basis van dit overleg doen wij u een voorstel om uitvoering te geven aan de motie. Het 
doel van de motie is om op hoofdlijnen inzicht te krijgen in de verstrekte subsidies. Wij stellen u 
voor ons vooral te richten op de grote subsidies. De “Top 10” van subsidieontvangers ontvangen 
samen meer dan 95% van het totale subsidiebudget dat op basis van de subsidieverordening 
wordt verstrekt.  
 
Door te kiezen voor een “Top 10” wordt het doel bereikt om uw raad inzicht te geven in de 
subsidies op hoofdlijnen en aan welke doelen deze bijdragen. Tegelijk wordt voorkomen dat er een 
gedetailleerd overzicht moet worden opgesteld met informatie over alle subsidies. Een 
gedetailleerd overzicht met alle subsidies zou een behoorlijke (extra) tijdsinvestering vragen 
 
De top 10 bestaat op dit moment uit: 
 
- Stichting Ridderkerk Sport 
- Stichting Dynamiek 
- De Stromen Opmaat Groep 
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- Stichting Openbare Bibliotheek Ridderkerk 
- Stichting ToBe 
- Stichting Welzijn Ouderen Ridderkerk 
- Flexus/Jeugdplein 
- Woonvisie 
- Stichting Evenementen Ridderkerk 
- Stichting Riederborgh 

 
Op grond van de Algemene subsidie verordening (ASV) worden de subsidies jaarlijks (op basis van 
de ingediende verantwoording) voor 1 oktober definitief vastgesteld. Wij stellen u voor om jaarlijks 
na de vaststelling een overzicht te verstrekken aan uw raad met behulp van het opgestelde format 
(zie bijlage). Dit format is is gebaseerd op een format, zoals voorgesteld door de SGP-fractie.  
 
Na de definitieve vaststelling van de subsidies over 2008 ontvangt uw raad het eerste overzicht. Zo 
mogelijk wordt dit gelijk met de 3e Programmamonitor aan uw raad aangeboden. In volgende jaren 
zal dit bij de begroting worden meegenomen. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en gaan er vanuit dat hiermee 
uitvoering wordt gegeven aan het doel van de motie. Uiteraard zijn wij altijd bereid om met uw raad 
hierover nader van gedachte te wisselen. 
 
Hoogachtend, 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,                                                 de burgemeester, 
 


