
 

Pagina 1 van 3 
 

 
Raadsvoorstel 
 

Onderwerp:  
Rapport Rekenkamercommissie 
Subsidieverwerving gemeente Ridderkerk 

Commissie:  
Samen leven 
31 augustus 2017 

BBVnr: 
1237937 

Portefeuillehouder:  
 

Gemeenteraad: 
14 september 2017 

Raadsvoorstelnr.: 
1237941 

e-mailadres opsteller:  
m.slingerland@ridderkerk.nl 

 Openbaar 

 
Geadviseerde beslissing raad 
1. Alle fracties en groep Ipskamp zich uit te laten spreken over de conclusies van het rapport. 
2. Uit te spreken dat de raad subsidieverwerving van belang vindt als middel om beleidsdoelen 

te realiseren. 
3. Het college te verzoeken jaarlijks bij de jaarstukken een (totaal)overzicht van verworven 
 subsidies aan de raad aan te bieden, inclusief vergelijking met andere gemeenten. 
4.  Het college in de commissievergadering te bevragen over de huidige uitvoering van de 

aanbevelingen van de rekenkamercommissie.  
5. Het college te verzoeken uiterlijk 1 juli 2018 te rapporteren over de uitvoering van de door het 

college overgenomen aanbevelingen. 
  
Inleiding 
De Rekenkamercommissie Ridderkerk heeft onderzoek gedaan naar de verwerving van subsidies 
door de gemeente Ridderkerk. De rekenkamercommissie heeft op basis van het onderzoek 
aanbevelingen geformuleerd voor de raad en het college. De rekenkamercommissie heeft het rapport 
aangeboden aan de raad.  
  
Beoogd effect 
Bespreking van het rapport in de openbare commissie- en raadsvergadering.  
Verbeteren van de subsidieverwerving voor de gemeente Ridderkerk. 
Controle en verantwoording over de uitvoering van de aanbevelingen. 
 
Relatie met beleidskaders  

Er is geen specifiek beleid ten aanzien van subsidieverwerving. 

Argumenten 
1.1 De rapporten van de rekenkamercommissie dragen bij aan de controlerende taak van de raad.  
De rekenkamercommissie is ingesteld door de raad. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de 
doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. De 
rapporten bieden inzicht in dit gevoerde bestuur. 
 
2.1 De rekenkamercommissie adviseert dit in het rapport 
De aanbeveling geeft duidelijkheid over het standpunt en de wens van de raad over 
subsidieverwerving. De rekenkamercommissie is op basis van onderzoek tot aanbevelingen tot 
verbetering gekomen. Uitgangspunt is dat de raad de aanbevelingen overneemt, tenzij hij een andere 
mening is toegedaan. 
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3.1 De rekenkamercommissie adviseert dit in het rapport 
Een jaarlijks overzicht geeft de raad inzicht in de aard en omvang van subsidies die door de gemeente 
zijn verworven. De rekenkamercommissie schrijft in het rapport dat de raad informatie nodig heeft om 
te controleren of het college actief bezig is met het verwerven van subsidies.  
Uitgangspunt is dat de raad de aanbeveling overneemt, tenzij hij een andere mening is toegedaan. 
 
3.2 Bij de jaarstukken wordt al een overzicht van verstrekte subsidies aangeboden 
Bij de jaarstukken wordt door het college verantwoording afgelegd over het (financieel) beleid. Een 
overzicht van verworven subsidies past in deze systematiek. Gelet op het bepaalde in artikel 2, vierde 
lid, van de Financiële verordening Ridderkerk 2017 is het van belang dat de nieuwe raad bij aanvang 
van zijn raadsperiode, opnieuw bepaalt dat de raad zo’n  overzicht bij de jaarstukken wenst te 
ontvangen. 
 
4.1 De rekenkamer heeft de huidige uitvoering mogelijk niet kunnen toetsen 
Het feitenonderzoek van de rekenkamercommissie sluit voordat conclusies en aanbevelingen voor het 
bestuurlijk wederhoor worden aangeboden aan het college. Dit betekent dat de rekenkamercommissie 
niet altijd een feitelijke toets meer kan doen op de bestuurlijke reactie van het college of zaken die 
gestart zijn na afsluiting van het onderzoek.  
 
5.1 De raad wil op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom subsidieverwerving 
Het college heeft een reactie gegeven op de aanbevelingen die aan hem zijn gedaan. In zijn reactie 
geeft het college aan, dat de aanbevelingen worden overgenomen of al worden uitgevoerd. Voor de 
raad is van belang om te weten of de door het college overgenomen aanbevelingen daadwerkelijk 
worden uitgevoerd. Het college is aan de raad verantwoording schuldig over het door het college 
gevoerde bestuur.  
 
Overleg gevoerd met  
Er is geen overleg gevoerd over dit raadsvoorstel. 
 
Kanttekeningen  
3.1 De ‘kosten’ voor de inzet van het middel moeten in verhouding staan tot de ‘opbrengst’ van het 
beleidsdoel 
De inzet om een subsidie te verwerven  moet in een doelmatige en doeltreffende verhouding staan tot 
het te behalen beleidsdoel. Een overzicht van verworven subsidies zegt niets over de effectiviteit van 
de subsidieverwerving. Bij de afronding van een project kan worden bepaald of de subsidieverwerving 
effectief was. Het overzicht wordt bruikbaarder als dit resultaat wordt opgenomen in het overzicht. 
 
Uitvoering/vervolgstappen  
Het college informeert de raad over de uitvoering van de aanbevelingen. 
 
Evaluatie/monitoring  
Het college geeft een overzicht bij de jaarstukken van de verworven subsidies. Tevens ontvangt de 
raad uiterlijk 1 juli 2018 een rapportage over de overgenomen aanbevelingen. 
 
Financiën  
N.v.t. 
 
Juridische zaken  
N.v.t. 
 
Duurzaamheid  
Het voorstel heeft geen directe gevolgen voor duurzaamheid. 



 

Pagina 3 van 3 
 

 
Communicatie/participatie na besluitvorming  
Het raadsbesluit wordt bekendgemaakt via de Blauwkai en de gemeentelijke website. 
 
 
 
de griffier  
 
 

 

Mr. J.G. van Straalen   
 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken  
1. Rapport rekenkamercommissie onderzoek Subsidieverwerving gemeente Ridderkerk - 

Bestuurlijke nota 
2. Rapport rekenkamercommissie onderzoek Subsidieverwerving gemeente Ridderkerk – Nota van 

bevindingen 
3. Concept raadsbesluit 


