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Stichting Sport en Welzijn aangestuurd?
onderzoek naar de sturingsrelatie van de gemeente Ridderkerk met de Stichting Sport en Welzijn
De aansturing van de Stichting Sport en Welzijn is onvoldoende transparant en controleerbaar doordat
beheer, onderhoud en exploitatie worden vermengd met subsidies voor directe dienstverlening aan
burgers. Dit constateert de rekenkamercommissie Ridderkerk in haar rapport “Stichting Sport en Welzijn
aangestuurd?” Daarom beveelt ze de gemeenteraad aan een externe en onafhankelijke adviescommissie
in te stellen om te adviseren over een betere aansturing.
De Stichting is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten op het gebied van sport,
recreatie, cultuur, veiligheid en welzijn in Ridderkerk. De organisatie staat op afstand van de gemeente die
daardoor maar beperkte sturingsmogelijkheden heeft.
Subsidie
Sport en Welzijn ontvangt van Ridderkerk €6,9 miljoen of €150 per hoofd van de Ridderkerkse bevolking
per jaar aan subsidie. Hoewel ze de door de gemeente gevraagde informatie op een correcte wijze
aanlevert, zijn het college van B&W en de raad niet in staat te bepalen of de omvang van de subsidie in
verhouding staat tot de maatschappelijke belangen en behoeften. Ook hebben college en raad niet
voldoende inzicht in de effecten in de Ridderkerkse samenleving.
Sturing
Bij gebrek aan door de raad gestelde normen is het niet mogelijk de prestaties van de Stichting goed te
beoordelen. De gemeente heeft moeite om dossiers af te handelen, is niet in staat tijdig beschikkingen af te
geven en gaat daarin niet of nauwelijks in op informatie over de door Sport en Welzijn geleverde prestaties.
Over de dienstverlening valt vrijwel niets terug te vinden in de verantwoordingsdocumenten die het college
naar de raad stuurt.
Raamovereenkomst
In zijn reactie op het conceptrapport zegt het college van plan te zijn stappen te gaan zetten om te komen
tot een transparante en controleerbare relatie met de Stichting door het opstellen van een nieuwe
raamovereenkomst. De aanbeveling om een externe en onafhankelijke adviescommissie in te stellen, heeft
het college echter, vooruitlopend op besluitvorming door de raad, niet overgenomen. Bovendien
constateert de rekenkamercommissie dat enkele cruciale onderdelen uit haar rapport - onder andere over
positie en rol van de raad – evenmin een plek hebben gekregen in het projectplan dat het college heeft
opgesteld voor een nieuwe raamovereenkomst met Sport en Welzijn.
Reserveaanbeveling
Voor het geval de raad de keuze van het college accepteert, neemt de rekenkamercommissie in haar
nawoord een extra aanbeveling op dat de raad in dat geval het college met klem verzoekt 4 punten aan het
projectplan toe te voegen:
* Verkrijg inzicht in de maatschappelijke baten in relatie tot de kosten van de verschillende producten die
de gemeente afneemt.
* Laat een onafhankelijke toets van de resultaten van de analysefase uitvoeren.
* Neem een efficiency taakstelling op in de overeenkomsten met Sport en Welzijn.
* Voer voorafgaand aan de besluitvorming een politiek debat over de uitkomsten van het projectplan.
Noot redactie: voor eventuele nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de
Rekenkamercommissie Ridderkerk: de heer M.P. van der Hoek, tel. 078-615 34 53 of per e-mail:
vanderhoek@ext.eur.nl
Het rapport bestaat uit twee delen: Een oplegnotitie van de rekenkamercommissie en een Nota van
bevindingen van het feitenonderzoek. Het feitenonderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van de
Universiteit Nijmegen onder aansturing en verantwoordelijkheid van de rekenkamercommissie Ridderkerk.
Algemene informatie over de Rekenkamercommissie Ridderkerk vindt u op:
www.ridderkerk.nl/rekenkamercommissie

