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Mei 2017
Voorwoord

Voor u ligt een quick scan subsidiebeleid in de gemeente Zwijndrecht. Met het subsidiebeleid
zijn jaarlijks aanzienlijke geldstromen gemoeid.
Met dit onderzoek wil de commissie enkele aanbevelingen doen die bijdragen aan het
rechtmatig en doelmatig verstrekken van subsidies in de gemeente Zwijndrecht. Ook wil de
rekenkamer enkele aanbevelingen doen over de waarborgen in het subsidieproces die voor
de raad en het college mogelijkheden bieden om te kunnen sturen op effectiviteit.
In hoofdstuk 1 vindt u de centrale vraagstelling: Heeft het gemeentebestuur grip op de
prestaties die met subsidies worden gerealiseerd?”
In hoofdstuk 2 wordt stilgestaan bij de inrichting van het subsidiebeleid en de inrichting van
de uitvoering van het subsidiebeleid
Hoofdstuk 3 geeft de bevindingen over de uitvoering van het subsidiebeleid. Tenslotte wordt
stilgestaan bij de aanwezigheid van verborgen subsidies.
Hoofdstuk 4 bevat de conclusies die de rekenkamercommissie trekt op basis van de
bevindingen uit vorige hoofdstukken en het referentiekader.
In hoofdstuk 5 vindt u de reactie van het college
Hoofdstuk 6 bevat het nawoord van de rekenkamercommissie naar aanleiding van de reactie
van het college
De rekenkamercommissie wenst de raad een vruchtbare discussie toe en dankt alle
betrokken ambtenaren van harte voor hun inzet en medewerking.
De rekenkamercommissie presenteert haar rapport op 16 mei 2017. Er rust daarom nog een
embargo op dit rapport tot deze datum.
Drs. P.E.H. Habets EMIA
Voorzitter
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Hoofdstuk 1 Inleiding
De rekenkamercommissie heeft ervoor gekozen om het subsidiebeleid aan een beknopt
onderzoek (‘quick scan’) te onderwerpen. Met het subsidiebeleid zijn jaarlijks aanzienlijke
geldstromen gemoeid, in 2015 is het beschikbare subsidiebudget 4.711.437,-- euro1. Vragen
die daarbij opkwamen waren onder meer: worden deze middelen rechtmatig besteed? En is
er sprake van een doelmatig subsidieproces?
Met dit onderzoek wil de commissie enkele aanbevelingen doen die bijdragen aan het
rechtmatig en doelmatig verstrekken van subsidies in de gemeente Zwijndrecht. Ook wil de
rekenkamer enkele aanbevelingen doen over de waarborgen in het subsidieproces die voor
de raad en het college mogelijkheden bieden om te kunnen sturen op effectiviteit.
In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de vraagstelling (1.1), het conceptueel kader (1.2)
en de onderzoeksopzet (1.3) aan de orde.
1.1 Vraagstelling
De voorgaande onderwerpselectie leidt tot de volgende centrale vraagstelling:
“Heeft het gemeentebestuur grip op de prestaties die met subsidies worden gerealiseerd?”
In essentie gaat deze quick scan over het verkrijgen van inzicht in de sturing en beheersing
van het subsidie-instrument, zodat de raad inzicht krijgt in het proces waarmee de door de
raad vastgestelde gemeentelijke doelen worden bereikt met de inzet van subsidies.
Deze centrale vraagstelling valt in dat licht uiteen in een aantal deelvragen:
Onderzoeksvragen:
1. Hoe ziet het huidige subsidieproces er uit?
2. Geeft het huidige subsidieproces voldoende waarborgen voor sturing en beheersing
van de output van het subsidieproces? In hoeverre wordt het subsidiebeleid
uitgevoerd conform het vastgestelde subsidieproces?
3. Kunnen er aanbevelingen gedaan worden over de doelmatigheid?
4. In hoeverre zijn er aanwijzingen van verborgen subsidies?
De volgende opmerkingen zijn van toepassing bij deze vraagstelling:
-

Het onderzoek betreft een quick scan en beperkt zich tot een analyse van een tiental
subsidies in de jaargangen 2014 en 2015

-

In deze vraagstelling beperkt de commissie zich tot een analyse in het licht van
sturing en beheersing, en daarmee op rechtmatigheid en doelmatigheid

-

Er heeft geen inhoudelijke beoordeling plaatsgevonden van de effectiviteit of het
doelbereik van de subsidies. Wel is bekeken in hoeverre de gemeente daar zelf
inzicht in heeft en daarop stuurt

-

Het onderzoek vond plaats in de periode oktober 2016 – januari 2017.

1 Optelsom subsidieplafonds als genoemd in Subsidieregeling voor subsidieverstrekking
Gemeente Zwijndrecht 2015. Dit zijn de beschikbare budgetten voor subsidies, niet de werkelijk
bestede bedragen.
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1.2 Conceptueel kader
De onderzoeksvragen raken zowel de beleidsontwikkelende als de uitvoerende rol van de
gemeente en daarmee zowel raad, college als ambtelijke organisatie: hoe voert het college
het subsidiebeleid uit en geeft dat de raad voldoende waarborgen om te kunnen sturen? Om
hier een goed antwoord te kunnen formuleren, hebben wij onderscheid gemaakt tussen twee
regelkringen in subsidiebeleid (zie figuur 1).

Figuur 1. Stroomschema subsidieproces ingebed in de sturende/controlerende rol van de
raad

De rekenkamercommissie doet onderzoek ten behoeve van de controlerende rol van de
gemeenteraad. Daarom is het van belang om het subsidie-instrument te plaatsen in het licht
van de rol van de raad. In figuur 1 hebben wij zichtbaar gemaakt hoe wij het proces van
subsidieverstrekking en controle op de uitvoering (regelkring 2) zien in relatie tot de
kaderstellende - en controlerende rol van de raad (regelkring 1).
De raad is verantwoordelijk voor het vaststellen van (meerjaren)beleid (denk aan nota’s
welzijnsbeleid, sportbeleid, et cetera) en de jaarlijkse begroting. Op basis van de doelen en
beoogde effecten in de begroting gaat het college het subsidieproces uitvoeren (regelkring
2). De regelgeving die daaraan ten grondslag ligt, stelt de raad vast in een
subsidieverordening en eventueel hieraan gekoppelde beleidsregels of subsidieregelingen.
In de verordening komt de sturingsfilosofie van de raad tot uiting met betrekking tot subsidies
en de verschillende subsidievormen. De resultaten en effecten van het subsidieproces
(output, bereikte effecten, uitgevoerde activiteiten, et cetera) rapporteert het college terug in
de vorm van bestuursrapportages en de jaarrekening / programmaverantwoording. Deze
documenten kan de raad hanteren om zijn controlerende rol ten aanzien van de verstrekte
subsidies in te vullen. Regelkring 1 is daarmee primair het perspectief van de raad,
regelkring 2 is een verantwoordelijkheid van het college. Beide processen grijpen echter wel
in elkaar.
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1.3 Onderzoeksopzet
Ten behoeve van dit onderzoek is gebruik gemaakt van een quick scan, bestaande uit vijf
stappen:
 Vooronderzoek
 Caseselectie
 Opstellen referentiekader
 Toetsing inrichting en uitvoering subsidieproces
 Verdiepende interviews

1.3.1 Vooronderzoek
Aan de hand van enkele oriënterende gesprekken met sleutelfiguren binnen de ambtelijke
organisatie zijn de relevante kaders globaal in kaart gebracht.

1.3.2 Caseselectie
Om op een efficiënte wijze inzicht te verkrijgen in het functioneren van het subsidiebeleid is
een beperkte caseselectie gemaakt over de jaren 2014 en 2015. Er zijn 10 cases
opgenomen die de beleidsterreinen cultuur, sport, welzijn en onderwijs beslaan en
verschillende subsidietypen bevatten. Eén casus is geanonimiseerd als ‘persoon X’. De
selectie is gemaakt op basis van een door de afdeling Concern control aangeleverde lijst met
verstrekte subsidies en is opgenomen in bijlage 3.
N.B. Uit praktisch oogpunt zijn aan de onderzoekers de digitale dossiers beschikbaar
gesteld, in eerste instantie door toegang te verschaffen tot het systeem Mozaïek. Later zijn
door de medewerkers van de gemeente alle digitaal beschikbare dossiers opgezocht en naar
de onderzoekers verzonden. Tijdens het onderzoek is naar voren gekomen dat hard copy
dossiers meer informatie bevatten dan de digitale varianten. Daardoor hebben de
onderzoekers niet alle aspecten van de subsidie-uitvoering kunnen toetsen. Daar waar hier
sprake van is, is dat aangegeven in de tekst.

1.3.3 Opstellen referentiekader
Op basis van het in paragraaf 1.2 getoonde conceptueel kader, de subsidieverordeningen
2005 en 2015 en de subsidieregelingen 2014 en 2015 is een referentiekader opgesteld
waarin de belangrijkste focuspunten voor dit onderzoek zijn opgenomen. Het referentiekader
dient als toetsingsinstrument om de geselecteerde cases te kunnen beoordelen. Zie voor de
geraadpleegde bronnen bijlage 4 en voor het referentiekader bijlage 2.

1.3.4 Toetsing inrichting en uitvoering subsidieproces
Door middel van een dossierstudie is de inrichting en de uitvoering van het subsidieproces
getoetst aan de beschreven normen in het referentiekader. Bij het toetsen van de inrichting is
in de beschikbare documentatie vooral gekeken naar de mate waarin het subsidieproces
waarborgen biedt om ‘grip’ te kunnen hebben op het subsidieproces. Voor de uitvoering van
het subsidieproces is met name gekeken naar de mate waarin de gemeente daadwerkelijk
‘grip’ pakt, door de cases te beoordelen op de in het referentiekader opgenomen normen
over tijdigheid, volledigheid, doelstellingen, gestelde voorwaarden en de beoordeling van
prestaties.

1.3.5 Verdiepende interviews
Ter verdieping op de dossierstudie zijn vier (groeps)interviews afgenomen om meer
gedetailleerd inzicht te verkrijgen in de ontwikkelingen in het subsidiebeleid, de inrichting en
uitvoering van het subsidieproces en om achtergrondinformatie te verkrijgen bij de
geselecteerde cases. De lijst met geïnterviewde personen is beschikbaar bij de
rekenkamercommissie. Voor de behandelde interviewtopics en -vragen zie bijlage 5. In
bijlage 1 is een afkortingenlijst opgenomen, met een beschrijving van de in dit rapport
gehanteerde afkortingen. In hoofdstuk 2 wordt in gegaan op de mate waarin de inrichting van
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het subsidiebeleid en de inrichting van de uitvoering van het subsidiebeleid aan het
normenkader voldoen.

Hoofdstuk 2 Bevindingen inrichting subsidiebeleid
In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de inrichting van het subsidiebeleid en de inrichting van
de uitvoering van het subsidiebeleid. Eerst behandelen we de inrichting van het
subsidiebeleid door stil te staan bij relevante documenten, subsidieverordeningen,
subsidieregelingen, soorten subsidies en grensbedragen (2.1). Vervolgens staan we stil bij
de inrichting van de uitvoering door in de relevante documenten de relatie tussen de
uitvoering en de vastgestelde beleidskaders te behandelen (2.2).

2.1 Inrichting van het subsidiebeleid bij de gemeente Zwijndrecht
2.1.1 Relevante documenten
-

-

-

Het subsidiebeleid wordt beheerst door Europese en landelijke wet- en regelgeving:
- Algemene groepsvrijstellingsverordening: verordening (EG) nr. 800/2008 van de
Commissie van de Europese Gemeenschappen van 6 augustus 2008
- De-minimisverordening: verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Commissie van
Europese Gemeenschappen van 15 december 2006
- De Algemene Wet Bestuursrecht. Wet van 4 juni 1992, houdende algemene regels
van bestuursrecht
Voor het onderzoek naar het subsidiebeleid zijn op gemeentelijk niveau de volgende
verordeningen relevant:
Algemene Subsidieverordening gemeente Zwijndrecht 2005
Algemene Subsidieverordening gemeente Zwijndrecht 2015
Aanvullend op deze formele regelgeving zijn voor een aantal onderwerpen nadere richtlijnen
en procesbeschrijvingen opgesteld:
Beleidsregels voor subsidieverstrekking gemeente Zwijndrecht 2014
Subsidieregeling voor subsidieverstrekking gemeente Zwijndrecht 2015
Het inhoudelijke beleid op basis waarvan subsidies worden verstrekt, is opgenomen in
beleidsnota’s / kadernota’s die zijn vastgesteld door de raad. Tijdens het onderzoek zijn voor
de geselecteerde cases de onderstaande (kader)nota’s relevant gebleken:
- Wmo beleidsplan 2012-2015
Beleids- en subsidiekader Brede School Zwijndrecht
Samen Top – Plan van aanpak combinatiefunctionarissen en brede scholen gemeente
Zwijndrecht 2013 – 2016.

In de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) zijn de landelijke regels omtrent subsidies
opgenomen. Lokaal worden door gemeente verordeningen opgesteld om nader invulling te
geven aan de in de AWB gestelde kaders.
Volgens de Algemene Wet Bestuursrecht 4:21, lid 1 is er sprake van een subsidie wanneer:
-

Het om een aanspraak op financiële middelen gaat
De financiële middelen worden verstrekt door een bestuursorgaan
De financiële middelen worden verstrekt voor bepaalde activiteiten
Het niet gaat om aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.

Subsidies zijn daarmee een bestuursrechtelijk instrument om financiële middelen ter
beschikking te stellen aan derden om (gemeentelijke) doelen (mede) te realiseren. Gelet op
het vierde punt onder lid 1 “anders dan als betaling voor het aan bestuursorgaan geleverde
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goederen of diensten” moet van een subsidie de commerciële transactie tussen een
gemeente en een derde worden onderscheiden.
Is er sprake van een subsidie, dan is titel 4.2 van de AWB van toepassing. Is er sprake van
een commerciële transactie, dan zijn de regels uit titel 7 van boek 7 van het Burgerlijk
Wetboek (BW) van toepassing.
Er is sprake van een commerciële transactie als de goederen en diensten direct worden
geleverd aan de gemeente en de betaling voor die goederen of diensten is afgestemd op de
waarde daarvan in het economische verkeer.
We lopen hier kort de regelgeving langs zoals die op gemeentelijk niveau is ingericht.

2.1.2 Algemene Subsidieverordening 2005
De Algemene Subsidieverordening (ASV) gemeente Zwijndrecht 2005 vervangt de
verordening uit 1995, is in 2005 vastgesteld door de gemeenteraad en in 2015 vervangen.
De verordening beschrijft beknopt welke subsidievormen er zijn, geeft eisen en
verplichtingen van subsidieontvangers weer en bevat voorwaarden voor de aanvraag,
beschikking en vaststelling van subsidies. De ASV laat ruimte voor een uitgebreide
omschrijving van de subsidievormen, doelstellingen, bevoorschottingsregels en financiële
kaders voor subsidieontvangers in de beleidsregels subsidieverstrekking.

2.1.3 Algemene Subsidieverordening 2015
De Algemene Subsidieverordening 2015 (ASV) bevat het actuele door de raad vastgestelde
subsidiebeleid. De ASV 2015 is in 2014 vastgesteld door de gemeenteraad en vervangt de
ASV van 2005. De ASV is in 2015 herijkt en aangepast naar de actuele inzichten zoals die
door de VNG zijn vastgelegd in de modelverordening (o.a. naar aanleiding van gewijzigde
Europese regelgeving) en bevat geen substantiële beleidswijzigingen.
De ASV is vrijwel identiek aan de modelverordening van de VNG en bevat daarmee een
beknopte en toetsbare set regels en uitgangspunten.
Opvallend in de verordening is Artikel 6, waarin de dorpsraad van Heerjansdam met
betrekking tot subsidieaanvragen voor specifieke activiteiten binnen de dorpskern
Heerjansdam de bevoegdheden van het college toegekend heeft gekregen (raadsbesluit 20
mei 2003). Hoe dit in de praktijk uitwerkt en functioneert, valt buiten de scope van dit
onderzoek.
De ASV bevat daarnaast de algemene bepalingen rondom aanvraag, verantwoording en
vaststelling van subsidies. Hierbij wordt een indeling aangehouden van subsidies tot en met
€ 5.000,--, vanaf € 5.000,-- tot en met € 75.000,-- en groter dan € 75.000,--, waarbij de eisen
aan aanvraag, aanvrager en verantwoording navenant toenemen. Zie tabel 1. Bij de meeste
bepalingen omtrent subsidieaanvraag, beslistermijn en verantwoording/vaststelling is
aangegeven dat de subsidieregeling ‘andere’ (geen ‘nadere’) eisen en termijnen kan stellen2.
Hier zijn geen randvoorwaarden of beperkingen aan verbonden. Dat betekent dat het college
ruimte heeft gekregen van de raad om in de uitvoering van het subsidiebeleid op deze
punten van de verordening af te wijken. Op zichzelf is dat begrijpelijk, omdat het subsidieinstrument ten dienste staat van de beleidsrealisatie van de gemeente en dus een
uitvoeringsinstrument is. Maar tegelijkertijd zijn daarmee de kaders die de raad aan het
subsidiebeleid meegeeft, behoorlijk ruim. In vergelijking met de oude verordening is er meer
ruimte voor het college om jaarlijks het subsidiebeleid naar eigen inzicht bij te stellen.
Financiële grens
≤ € 5.000

Eisen aan verantwoording
Geen verantwoordingsplicht. Subsidies kunnen bij de verstrekking
direct definitief vastgesteld worden.

2 Dit betreft Art. 7.4, 8.4, 9.3, 15.3, 16.3 en 17.1
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> € 5.000 ≤ € 75.000
> € 75.000,--

Verplichte aanvraag tot vaststelling, inhoudelijk verslag, rekening
en verantwoording over uitgaven en inkomsten.
Verplichte aanvraag tot vaststelling, inhoudelijk verslag, overzicht
van activiteiten en financieel verslag of jaarrekening, balans met
toelichting en een controleverklaring van de accountant.

Tabel 1: Hoogte van subsidies en verantwoordingseisen volgens ASV 2015

Tenslotte valt op dat de beslistermijn voor subsidieaanvragen ten opzichte van de oudere
verordening is gewijzigd van maximaal acht weken naar uiterlijk 31 december van het jaar
van aanvraag. Dit roept de vraag op in hoeverre deze reactietermijn eerlijk is tegenover de
subsidieaanvragers van structurele subsidies. Deze subsidieontvangers zijn voor continuïteit
in het komende jaar niet zelden afhankelijk van de verstrekte subsidie. Een mogelijke
afwijzing op 31 december lijkt in dat geval erg laat en stelt de aanvrager niet in de
gelegenheid bezwaar te maken of andere financiering te zoeken. In de bestudeerde cases
zijn echter geen afwijzende beschikkingen aangetroffen op die datum.

2.1.4 Subsidieregelingen 2014 en 2015 3
De subsidieregeling is een uitvoeringsregeling die onderworpen is aan het wettelijke kader
van de ASV en wordt jaarlijks door het college vastgesteld.
Voorbeeld: In de ASV is opgenomen dat de raad subsidieplafonds kan vaststellen en dat het college in
dat geval de verdeelsleutel bepaalt (Art. 5). In de subsidieregeling is opgenomen dat de raad dit
subsidieplafond instelt bij het vaststellen van de begroting en wordt tevens de verdeelsleutel opgenomen
die met elke subsidie is gemoeid, zodat het college op basis daarvan de subsidies kan toekennen of
weigeren.

Kaderstelling door de raad en uitvoering door het college sluiten op die manier op elkaar
aan.
In de subsidieregelingen zijn zowel beleidsmatige bepalingen, procesbepalingen als concrete
doelstellingen en randvoorwaarden opgenomen. Op beleidsniveau worden de soorten
subsidies en regels rondom vermogensontwikkeling en reserves omschreven. Procesmatige
zaken zijn bijvoorbeeld reglementen rondom bevoorschotting en de jaarlijks wisselende
maximale subsidies. Tot slot zijn er de beleidsdoelstellingen met daaraan gekoppeld de
gesubsidieerde activiteiten en de partij die deze activiteiten uit gaat voeren.
De subsidieregeling biedt ruimte voor het college tot het vaststellen van meerjarige
subsidies, onder begrotingsvoorbehoud ten aanzien van de subsidieplafonds. In de praktijk
gebeurt dit niet en worden ook subsidies met langjarige relaties op jaarbasis verstrekt.
De subsidieregeling bevat een doelenboom waarin de relatie wordt gelegd tussen de
doelstellingen uit de door de raad vastgestelde beleidskaders en de operationele
doelstellingen en budgetten met betrekking tot de subsidieverstrekking.
In de inleiding van de subsidieregeling wordt verwezen naar het raadsprogramma, het Wmo
beleidsplan en beleidsnotities. De specifieke herkomst van individuele doelen en hun relatie
met eventuele beleidskaders of programmabegroting zijn veelal niet expliciet. Bij de
doelstellingen zelf ontbreekt de verwijzing, wat onduidelijk maakt of en in hoeverre de
subsidiedoelen relateren aan het raadsprogramma en beleidskaders. Daarmee is het
onduidelijk in hoeverre het door de raad vastgestelde beleid doorvertaald wordt naar de
doelen die met het subsidiebeleid worden nagestreefd.
In de beleidsregels subsidieverstrekking 2014 (vastgesteld door het college in maart 2013) is
ook met naam en toenaam opgenomen welke partijen subsidies ontvangen. Deze integratie
3 In 2014 heette de regeling “Beleidsregels voor subsidieverstrekking Gemeente Zwijndrecht 2014”. In
2015 heette de regeling: “Subsidieregeling voor subsidieverstrekking Gemeente Zwijndrecht 2015”
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is opvallend, omdat beleidsregels zijn bedoeld om in generieke zin inzichtelijk te maken wat
de grondslag is op basis waarvan subsidies aangevraagd en verstrekt mogen worden. In
maart 2013 leek, vooruitlopend op de afwikkeling van het subsidieproces 2014, dus ook al
vast te staan wie in 2014 subsidie zal ontvangen. In 2015 zijn niet langer subsidieontvangers
in de subsidieregeling opgenomen.

2.1.5 Verschil subsidieregeling 2014 en 2015
De doelenboom, de doelstellingen en de activiteiten zijn in de subsidieregeling 2015 beter
omschreven dan in het voorgaande jaar. Er is per activiteit beschreven of en welke grondslag
voor subsidieverstrekking geldt. Ook is per activiteit vastgelegd welke aanvullende
voorwaarden van toepassing zijn. Tot slot wordt de koppeling tussen activiteit en
subsidieontvanger niet langer in de subsidieregeling gemaakt. Door deze ontkoppeling
kunnen subsidieaanvragen concurreren met elkaar en is de accounthouder bevoegd om op
basis van de ASV en de subsidiegrondslag uit de subsidieregeling de juiste keuze te maken.
De doelen in de doelenboom zijn ondanks deze positieve ontwikkeling nog onvoldoende
SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, resultaatgericht en tijdgebonden) om goed te
kunnen toetsen. Deze bevinding laat zich goed illustreren door kort de twee onderzochte
grotere subsidies te vergelijken. Onderstaande voorbeelden maken duidelijk dat in dit geval
de prestaties en doelen van Vivenz meer SMART zijn gemaakt en daarmee beter te toetsen
zijn dan de prestaties en de doelen van Diverz. In paragraaf 3.2 wordt dieper ingegaan op de
mate waarin deze subsidies aan het geschetste referentiekader voor uitvoering voldoen.
Bij de beschikking aan Vivenz in 2015 wordt naast een beschrijving van de doelen
(2.2, 3.1c, 3.1f) concreet invulling gegeven aan de prestaties die daarbij geleverd
dienen te worden. Bijvoorbeeld 1) 52 trajecten voor langlopende hulpverlening, en 2)
232 casussen schoolondersteuning. In de bijbehorende uitvoeringsovereenkomst
staat als resultaatindicator bijvoorbeeld dat 3) 90% van de klanten waarderen de hulp
met een 3,5 of meer op een score van 1 t/m 5. In dit voorbeeld zijn de doelen uit de
doelenboom SMART gemaakt in de beschikking en de uitvoeringsovereenkomst.
In de beschikking aan Diverz in 2015 wordt verwezen naar vier doelen in de
doelenboom (1.1c, 1.2a, 1.2b en 2.3l). Voor de beschreven producten en
resultaatindicatoren is verwezen naar de opdrachtformulering en de uitvoeringsovereenkomst. Daar staan vervolgens indicatoren die veel minder SMART zijn
geformuleerd dan bij Vivenz. Voorbeelden van resultaatindicatoren 1) Het aantal
signaleringen en doorverwijzingen van jongeren naar adequate hulpverlening, 2) Het
aantal activiteiten, dat met ondersteuning van het opbouwwerk van Diverz geïnitieerd
en gestimuleerd is, en 3) Het aantal deelnemers per activiteit.
Ook de grondslag subsidieverstrekking kan meer handvatten bieden om de aanvraag te
toetsen. Neem bijvoorbeeld de grondslag ‘prijs / kwaliteit’ of ‘sociaal maatschappelijk
draagvlak’. Deze grondslagen zijn abstract geformuleerd, waardoor onduidelijk is op basis
waarvan uiteindelijk subsidie wordt toegekend of afgewezen.
Tot slot is ook in 2015 de relatie tussen de subsidiebeleidsdoelen en de doelen uit
beleidskaders of de programmabegroting niet direct duidelijk. Hierop wordt in paragraaf 2.2.3
verder ingegaan.

2.1.6 Subsidievormen
De gemeente kent, conform de subsidieregelingen 2014 en 2015, de volgende subsidievormen:
Jaarlijkse subsidies
Incidentele subsidies

Doelsubsidies (> € 15.000)
Waarderingssubsidies (≤ € 15.000)
Incidentele subsidies (geen grensbedrag)
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Tabel 2: Subsidievormen

Doelsubsidies zijn volgens de subsidieregeling 2015 gericht op een prestatie, activiteit,
evenement, product of resultaat, die aansluit op gemeentelijk beleid, die in tijd beperkt is en
die inhoudelijk een afgerond resultaat oplevert, waarbij de hoogte van de totale subsidie die
de instelling in één kalenderjaar ontvangt meer dan €15.000,- bedraagt.
Waarderingssubsidies zijn volgens de subsidieregeling 2015 bedoeld om waardering voor of
belang van bepaalde structurele activiteiten aan te geven, waarbij de hoogte van de totale
subsidie die de instelling in één kalenderjaar ontvangt €15.000,- of minder bedraagt.
Incidentele subsidies Incidentele subsidies zijn volgens de subsidieregeling 2015 subsidies
voor een eenmalige activiteit van een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die een
bijdrage leveren aan gemeentelijk beleid, zoals beschreven in de doelenboom.
Voor de verstrekking van grote doelsubsidies (in beginsel verstrekt aan de zogenaamde Big
Five) werkt de gemeente met een specifieke methode voor subsidieverleningen, namelijk
Beleidsgestuurde Contractfinanciering (BCF). BCF is in de subsidieregeling omschreven als
proces waarmee subsidie verleend kan worden. BCF is niet verankerd als subsidievorm, het
is niet beschreven als subsidievorm noch gekoppeld aan een specifieke vorm van subsidies.
Uit de manier waarop BCF ingezet wordt door de gemeente Zwijndrecht leiden wij af dat het
een vorm van doelsubsidie is.
BCF als werkmethode is de meest recente ontwikkeling in het proces van
subsidieverstrekking. BCF is een methodiek, waarbij de gemeente met een
opdrachtformulering aan de voorkant sterker stuurt op de gewenste maatschappelijke impact
(of ‘outcome’). Door niet alleen een doel te formuleren maar ook een opdracht met
verwachtingen over de manier waarop aan de opdracht wordt voldaan, stelt de gemeente
meer kaders waarbinnen de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten plaats moet
vinden. Hier kan de aanvrager de volledige ontwikkeling van haar activiteiten op richten. BCF
als werkmethode wordt in dit onderzoek aangetroffen bij de twee subsidies met de hoogste
subsidiebedragen. Om die reden worden subsidies die zijn verstrekt volgens de BCF
methodiek in dit rapport ‘grote doelsubsidies’ genoemd.

Figuur 2: Cyclus van BCF Financiering uit "Handboek Key-accounthouders BCF"
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2.1.7 Grensbedragen
In de voorgaande paragrafen zijn grensbedragen genoemd uit zowel de algemene
subsidieverordening, de subsidieregeling als de mandaatregeling MO. Ten behoeve van het
overzicht zijn in onderstaande tabel alle genoemde grensbedragen opgenomen, met kort hun
betekenis en het document waarin het grensbedrag wordt genoemd.
Grensbedrag in het
subsidiebeleid
≤ € 2500

≤ € 5000
> € 5.000 ≤ 75.000
≤ € 15.000
> € 15.000
> € 75.000

≥ € 100.000
≤ € 200.000
> € 200.000

Betekenis grens

Document

Maximale subsidie aan natuurlijke personen Bij
subsidiebedragen hoger dan € 2.500,- wordt alleen subsidie
verstrekt aan rechtspersonen met een volledige
rechtsbevoegdheid.
Geen verantwoordingsplicht.
Verantwoordingsplicht door: vaststellingsverzoek, inhoudelijk
verslag, rekening en verantwoording over inkomsten en
uitgaven
Maximum bedrag voor waarderingssubsidies
Minimumbedrag voor doelsubsidies
Verantwoordingsplicht door: vaststellingsverzoek, inhoudelijk
verslag, overzicht van activiteiten, financieel verslag of
jaarrekening, balans met toelichting en een controleverklaring
van de accountant.
Verplichte aanwezigheid van een egalisatiereserve van ten
minste 10% van het balanstotaal bij structurele subsidies.
Bevoegdheid van het hoofd MO om op grond van ASV en
beleidsregels te beslissen op aanvragen tot verlening en
vaststelling van subsidies.
Het college besluit op aanvragen tot verlening en vaststelling
van subsidies.

Subsidieregeling

ASV
ASV
Subsidieregeling
Subsidieregeling
ASV

Subsidieregeling
Mandaatregeling
MO
Mandaatregeling
MO

Tabel 3. Grensbedragen

2.2 Inrichting van de uitvoering
In onderstaand schema staan de verschillende documenten die bij het subsidieproces
relevant zijn en dit geeft een globaal inzicht in de verschillende processtappen bij het
verstrekken van subsidies in de gemeente Zwijndrecht.
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Figuur 3: Relevante documenten voor het subsidieproces

2.2.1 Korte beschrijving per document
Algemene Subsidieverordening (ASV)
De algemene subsidieverordening wordt vastgesteld door de gemeenteraad. De ASV is
kaderstellend en het uitgangspunt voor alle subsidies en subsidie gerelateerde regelgeving.
De subsidieverordeningen zijn de laatste 30 jaar iedere tien jaar herzien, voor het laatst in
2015.
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Subsidieregeling voor subsidieverstrekking
De subsidieregeling voor subsidieverstrekking wordt vastgesteld door het college, en biedt
de mogelijkheid nadere invulling te geven aan de in de subsidieverordening gestelde kaders.
De subsidieregeling voor subsidieverstrekking wordt jaarlijks herzien.
Opdrachtformulering (alleen BCF)
In het geval van grote doelsubsidies wordt door de gemeente gewerkt volgens de BCF
methodiek. Bij de BCF methodiek hoort een opdrachtformat, waarin minimaal de beoogde
resultaten en het type prestaties benoemd worden, zodat subsidie-aanvragers daar hun
offerte op kunnen baseren. Deze offerte vervangt in het geval van een grote subsidie de
subsidieaanvraag. Eigenlijk conditioneert de gemeente met de opdrachtformulering de
elementen waar de subsidieaanvrager zich op richt.
Subsidieaanvraag
Bij alle andere subsidies is er sprake van een subsidieaanvraag door de (potentiele)
subsidieontvanger . Voor een subsidieaanvraag is een vast format beschikbaar. In de
subsidieaanvraag wordt ingegaan op het doel wat met de beoogde activiteiten bereikt moet
worden, de rol van de subsidieaanvrager daarin en de vereiste documenten.
Offerte (alleen BCF)
In het geval van een grote subsidie wordt in plaats van een subsidieaanvraag een offerte
gestuurd door de subsidieaanvrager. Deze offerte is gebaseerd op de opdrachtformulering
van de gemeente. Hiervoor is een offerteformat beschikbaar, inclusief een handleiding
kostprijsberekening om een integrale productbegroting op te stellen. Over offertes wordt ter
besluitvorming een adviesnota geschreven aan het college.
Uitvoeringsovereenkomst (alleen BCF)
Bij een positieve beoordeling van de offerte wordt een uitvoeringsovereenkomst opgesteld
waarin de opdrachtformulering, de offerte en het eventuele collegebesluit samenkomen.
Deze overeenkomst wordt door zowel de gemeente als de aanvrager getekend.
Bestuursrechtelijk is de beschikking leidend, maar is niet voorzien van een handtekening van
de subsidie-ontvanger.
Een uitvoeringsovereenkomst wordt door beide partijen getekend en ondersteunt het
wederzijds commitment om de afgesproken doelen tegen de afgesproken randvoorwaarden
te realiseren.
Beschikking
Bij subsidieverlening wordt een subsidiebeschikking opgesteld volgens een vast format. In
de beschikking staan gegevens over het doel van de subsidie, omvang van het
subsidiebedrag, de bevoorschotting, randvoorwaarden en informatie over de vaststelling en
de bezwaarprocedure. Bestuursrechtelijk is dit het leidende document voor de
subsidieverstrekking en dus ook bepalend voor de condities waaronder subsidie wordt
verleend en de verplichtingen van de subsidie-ontvanger.
Tussentijdse rapportage (niet altijd vereist)
Het college is bevoegd tussentijdse rapportages te eisen bij subsidies hoger dan € 75.000,--.
Vaststellingsverzoek en subsidieverantwoording
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Bij subsidies vanaf € 5.000,-- is de subsidieaanvrager volgens de ASV verplicht om een
verzoek tot subsidievaststelling in te dienen bij de gemeente. Bij dit verzoek dient ook een
inhoudelijke - en financiële verantwoording te worden gevoegd, op basis waarvan de
gemeente vast kan stellen of de (hoogte van) de subsidie rechtmatig is verstrekt.
Subsidievaststelling
Met de subsidievaststelling communiceert de gemeente naar de subsidieontvanger of de
subsidie rechtmatig is verstrekt en wat de definitieve hoogte van de subsidie is. Eventuele
afwijkingen van de subsidiebeschikking worden hier toegelicht. Met de subsidievaststelling
wordt het subsidieproces voor het desbetreffende subsidiejaar afgerond. In het
mandaatbesluit MO is vastgelegd dat het hoofd Maatschappelijke Ontwikkeling bevoegd is
tot het vaststellen van subsidies tot € 200.000,-- . Dit mandaat geldt vanaf 01-01-2016.
Betrokkenen geven in interviews aan dat bij subsidies boven € 200.000,-- of bij politiek
gevoelige dossiers op basis van het vaststellingsverzoek en de verantwoording een
adviesnota wordt geschreven aan het college. Het besluit om de subsidie al dan niet vast te
stellen is dan aan het college.

2.2.2 Inrichting van de uitvoering (rolverdeling)
De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Zwijndrecht heeft de uitvoering
van het gemeentelijke subsidiebeleid in haar takenpakket. De eindverantwoordelijkheid voor
de uitvoering ligt bij het Hoofd Maatschappelijke Ontwikkeling, die tevens mandaat heeft tot
€ 200.000,-- om subsidies vast te stellen. De verdere rolverdeling ziet er als volgt uit:
Gemeenteraad
-

Het opstellen en het vaststellen van de Algemene Subsidieverordening
Het opstellen en het vaststellen van de programmabegroting en daarmee de
gemeentelijke doelen
Het vaststellen van de jaarrekening en de programmaverantwoording

Het College
-

Het opstellen en vaststellen van de Subsidieregeling Subsidieverstrekking
Het nemen van besluiten over subsidieverlening, bevoorschotting en –vaststelling
Voert jaarlijks een bestuurlijk overleg met de grootste subsidieontvangers

Hoofd maatschappelijke ontwikkeling
-

Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het subsidiebeleid
Heeft een mandaat tot het vaststellen van subsidies tot € 200.000,-Tekent derhalve de door de procesbewaker goedgekeurde beschikkingen onder
€ 200.000,-Betrekt bij bedragen boven € 200.000,-- en politiek gevoelige onderwerpen de
portefeuillehouder en/of het college. In die gevallen wordt een adviesnota opgesteld.

2.2.3 Relatie tussen beleidskaders raad en subsidieverstrekking
Om inzicht te verkrijgen in de inrichting van het hele proces, hebben wij onderzocht in
hoeverre de doelstellingen in de programmabegroting zijn vertaald naar individuele
subsidiebeschikkingen. Hierbij hebben wij doelstellingen en activiteiten van de
programmabegroting, de subsidieregeling (en doelenboom), de uitvoeringsovereenkomst en
de subsidiebeschikking die gebruikt worden bij de BCF werkmethode voor grote subsidies,
volgordelijk in beeld gebracht. Zie onderstaand schema:
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Figuur 4: Kerndoelstellingen van programmabegroting naar subsidiebeschikking

N.B. Voor subsidies die niet volgens de BCF werkmethode zijn verstrekt wordt geen
uitvoeringsovereenkomst opgesteld.
Kijkend naar de manier waarop de doelstellingen uit verschillende documenten zich tot
elkaar verhouden, valt op dat doelstellingen uit de programmabegroting (dat wil zeggen het
beleidskader van de raad) op een ‘vrije’ manier vertaald worden naar de subsidieontvanger.
Er is geen duidelijke verwijzing tussen de doelen. De relatie tussen de doelstellingen in de
programmabegroting en de doelstellingen in de subsidiebeschikking is aantoonbaar, al vergt
het enige analyse. In de vertaalslag van de doelstellingen wordt in verschillende documenten
gebruik gemaakt van verschillende terminologie. Ook worden de termen op verschillende
niveaus gebruikt. Zo hangt een maatschappelijk effect in de programma-begroting onder een
doelstelling. In de subsidieregels hangt een doelstelling weer onder een maatschappelijk
effect (zie figuur 4). De omschrijving van de maatschappelijke effecten zijn in beide
documenten niet één op één vergelijkbaar, wat de relatie tussen de beide maatschappelijke
effecten niet direct duidelijk maakt.
Figuur 4 is in onderstaand voorbeeld voor een gesubsidieerde activiteit uitgeschreven. Met
dit voorbeeld wordt het verband weergegeven tussen een kerndoelstelling en de
doelstellingen in de verschillende subsidie-gerelateerde documenten.
N.B. De doelstellingen zijn bij benadering aan elkaar gerelateerd. Er is geen duidelijke
verwijzing die doelen tussen programmabegroting en subsidiedoelstellingen aan elkaar
koppelen.
Voorbeeld bij figuur 4.
In de programmabegroting 2015 staat het volgende:
-

Programma 2: welzijn & zorg
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-

Kerndoelstelling: Zwijndrechtenaren, oud én jong, participeren in de samenleving, zijn
zelfredzaam door de eigen kracht van het netwerk nabij te benutten en leveren een
actieve bijdrage aan de samenleving
Doelstelling: Wij streven naar een samenleving waarin inwoners participeren,
zelfredzaam zijn en actief bijdragen aan de samenleving
Maatschappelijk effect: Inwoners doen actief mee aan de samenleving
Wat gaan wij hiervoor doen:
a. Wij steunen verenigingen, organisaties en locaties die inwoners laten meedoen
aan de samenleving, onder voorwaarden, op verschillende wijzen
b. Wij werken aan een betere verhouding tussen subsidies en de maatschappelijke
relevantie van activiteiten en organisaties
c. Wij herijken het vrijwilligersbeleid zodat de inzet van de gemeente beter aansluit
bij de behoefte van vrijwilligers en organisaties waardoor (het) vrijwilligers(netwerk) versterkt wordt
d. Wij zetten in op zorgvoorelkaar.nl

In de subsidieregeling is onderstaande opgenomen in de doelenboom:
-

Maatschappelijk effect 1: Sociale samenhang, leefbaarheid en (gevoel van) veiligheid
in de wijken
- Doel 1.2: Versterking sociale samenhang
- Activiteit 1.2a: Sociaal cultureel werk
- Nadere voorwaarden:
a. Volwassenen en inwoners met een zorg & ondersteuningsvraag in het bijzonder
verrichten activiteiten gericht op maatschappelijke, sociale, culturele, sportieve en
recreatieve ontplooiing, waarbij het stimuleren van structuur en sociale contacten
(ontmoeting) belangrijk is
b. Volwassenen en inwoners met een zorg & ondersteuningsvraag in het bijzonder
ontmoeten elkaar door middel van de deelname aan sociale, culturele en recreatieve
activiteiten die aansluiten op hun behoefte
c. Er wordt gekwalificeerd personeel ingezet.
In de uitvoeringsovereenkomst is de nadere voorwaarde uit de subsidieregeling
opgenomen als resultaatverwachting bij de activiteit sociaal cultureel werk.
In de subsidiebeschikking wordt het hoofddoel omschreven en verwezen naar de
doelenboom in de subsidieregeling.
In bovenstaand voorbeeld valt op dat in de operationalisatie van de programmabegroting
geen concrete verwijzing wordt gemaakt naar de manier waarop het subsidie-instrument kan
bijdragen aan het realiseren van de doelen van de gemeenteraad. De verwijzing van de
website is bijvoorbeeld erg concreet, maar het is onduidelijk of dit doel door middel van het
subsidie-instrument moet worden gerealiseerd. Subsidie wordt slechts bij twee concrete
doelen in de gehele programmabegroting genoemd, beiden in programma twee. In de
programmaverantwoording zijn subsidies als instrument om programmadoelen te realiseren
drie keer genoemd. Daarmee mist de operationele aansluiting tussen de
programmabegroting en het subsidie-instrument.
In hoofdstuk 3 wordt beschreven in hoeverre de uitvoering van het subsidieproces aan de
normen in het subsidiebeleid voldoet en wordt kort stilgestaan bij de mogelijke aanwezigheid
van ‘verborgen subsidies’.
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Hoofdstuk 3 Bevindingen uitvoering subsidiebeleid
Dit hoofdstuk geeft de bevindingen over de uitvoering van het subsidiebeleid. Tenslotte wordt
stilgestaan bij de aanwezigheid van verborgen subsidies. Het hoofdstuk is onderverdeeld in
de volgende paragrafen:
-

Bevindingen ten aanzien van het subsidieproces en de ambtelijke rolverdeling
(paragraaf 3.1)
Bevindingen ten aanzien van grote doelsubsidies (paragraaf 3.2)
Bevindingen ten aanzien van andere doelsubsidies (paragraaf 3.3)
Bevindingen ten aanzien van waarderingssubsidies (paragraaf 3.4)
Bevindingen over de mogelijke aanwezigheid van verborgen subsidies (paragraaf
3.5).

Voor de dossiers uit 2014 is de ASV 2005 van toepassing in combinatie met de beleidsregels
subsidieverstrekking 2014. Voor de dossiers uit 2015 is de ASV 2015 van toepassing in
combinatie met de subsidieregels voor subsidieverstrekking 2015. De uitvoering is derhalve
getoetst aan de normen in deze documenten.

3.1.Subsidieproces en ambtelijke rolverdeling
Het proces van subsidieverstrekking is belegd bij de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling.
Het subsidieproces wordt gemonitord door de procesbewaker subsidies (medewerker van de
afdeling MO). Deze houdt regie op inkomende en afgehandelde aanvragen, budgetbewaking
op de subsidiebudgetten van de subsidie ontvangers behorend tot haar account en op de
rechtmatigheid van het subsidieproces. De uitvoering van het subsidiebeleid ligt in handen
van de verschillende accounthouders.
De accounthouders zijn primair verantwoordelijk voor een juiste afwikkeling van het
subsidieproces bij hun accounts. De accounthouder kan advies inwinnen bij de controller van
de afdeling Staf, die is toegewezen aan de afdeling MO. Bij subsidies groter dan € 200.000,-heeft de controller per definitie een adviserende rol in de beschikking, tussentijdse
verantwoording en vaststelling van de subsidies. De interne controller toetst of subsidies
rechtmatig zijn verstrekt door controles uit te voeren op de subsidiedossiers.
Over de uitvoering heeft de accountant in de managementletter van 2014 geconstateerd dat
het bedrag van een verleende subsidie niet juist is opgenomen in één van de
subsidiebeschikkingen. Er wordt geadviseerd om te onderzoeken of dit een incident of een
systeemfout betreft. Aan de aanbeveling is volgens de ambtelijk betrokkenen opvolging
gegeven. Ambtelijk is geconcludeerd dat de ontdekte fout een eenmalige verschrijving was
en de interne beheersmaatregelen voldoende zijn voor de beheersing van het proces.
In de managementletter van 2015 wordt opgemerkt dat er niet tijdig is besloten op één van
de subsidieaanvragen. Er wordt door de accountant aandacht gevraagd voor het afwikkelen
van subsidieaanvragen. Ambtelijk is aangegeven dat het subsidieproces handmatig wordt
bijgehouden en daarmee een kwetsbaar proces is. Toereikende geautomatiseerde
ondersteuning kan volgens betrokkenen nog niet gerealiseerd worden. De ambtelijk
betrokkenen stellen dat hierdoor extra alertheid als beheersmaatregel noodzakelijk blijft.
Het aantal afwijkingen dat door de accountant in de managementletters van 2014 en 2015
wordt beschreven verschilt met het aantal afwijkingen dat uit deze quick scan naar voren
komt. Een exacte verklaring hiervoor kan niet worden gegeven. Mogelijk verschillen de
steekproeven van elkaar of is er door de accountant een ander normenkader gebruikt om de
(financiële) rechtmatigheid van subsidieverstrekking te toetsen. In de volgende paragrafen
wordt dieper ingegaan op de in deze quick scan geconstateerde afwijkingen.
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Binnen de ambtelijke organisatie is een aantal rollen te onderscheiden dat bij het inrichten en
uitvoeren van het subsidieproces betrokken is. Hieronder volgt een korte weergave van de
rollen en hun subsidie gerelateerde taken:
Procesbewaker subsidies
-

Is procesverantwoordelijk voor alle subsidies
Controleert alle subsidieaanvragen op volledigheid en het voldoen aan de
voorwaarden
Leest op verzoek mee en adviseert over beschikkingen voor deze getekend worden
door het hoofd MO

Accounthouder
-

-

Beoordeelt de subsidieaanvraag inhoudelijk
Is verantwoordelijk voor de afhandeling van de subsidieaanvraag
Is verantwoordelijk voor de communicatie en accountgesprekken met de
subsidieontvanger
Is verantwoordelijk voor het oppikken van signalen en controleren en bijsturen van de
subsidieontvanger
Is budgetbeheerder
Stelt adviesnota’s aan het college op bij subsidies boven de € 200.000,--, bij politiek
gevoelige situaties en/of bij het stoppen van langjarige subsidierelaties. De
accounthouder en het Hoofd Maatschappelijke Ontwikkeling bepalen welke situaties
politiek gevoelig liggen
Bepaalt per subsidieontvanger of financiële expertise nodig is bij het beoordelen van
subsidieaanvragen en subsidieverantwoordingen

Crediteurenbewaking
-

Is verantwoordelijk voor het (tijdig) verstrekken van de beschikte financiële middelen

Controller van afdeling staf
-

Controleert aanvragen en verantwoording van subsidies van meer dan € 200.000,-Draagt derhalve bij aan het opstellen en accorderen van adviesnota’s aan het college
Bij subsidieproces van meer dan € 200.000,-- wordt het collegevoorstel mede
beoordeeld en voor akkoord gevinkt door de controller.

Controller AO/IC
-

Toetst steekproefsgewijs het subsidieproces
Hiertoe is met de accountant een interne checklist opgesteld die als normenkader en
richtlijn dient
Schakelt met de accountant ten aanzien van specifieke toetspunten
Kan als daartoe de noodzaak ontstaat ook gericht in plaats van steekproefsgewijs
dossiers controleren
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Subsidieontvanger
Stichting Beeldenpark
Persoon X
Gymnastiekvereniging O&O
Voetbalvereniging Pelikaan
Stichting Slachtofferhulp
Stichting Speeltuin West
Diverz
Stichting Vivenz (AMW)
DevelsteinCollege (SMW)
Loket Zwijndrechtse Waard
Subsidiesoort per case

Subsidiesoort 2014
Waarderingssubsidie
NVT
Waarderingssubsidie
Waarderingssubsidie
Waarderingssubsidie
Doelsubsidie
Doelsubsidie
Doelsubsidie
Doelsubsidie
Doelsubsidie

Subsidiesoort 2015
Waarderingssubsidie
Ìncidentele subsidie
Waarderingssubsidie
Waarderingssubsidie
Doelsubsidie
Doelsubsidie
Doelsubsidie
Doelsubsidie
Doelsubsidie
Doelsubsidie

Tabel
4:

3.2 Grote doelsubsidies
De rekenkamercommissie onderzocht:

0
4

4
0

1
3

2
2

Prestaties

Voorwaarden

Doelen

4 BCF
dossiers.
Voldoet
Voldoet
Niet

Volledigheid

2 Grote doelsubsidies over 2014 (Vivenz, Diverz)
2 Grote doelsubsidies over 2015 (Vivenz, Diverz)
Tijdigheid

-

0
4

Tabel 5: Mate waarin grote doelsubsidies worden afgehandeld conform regelgeving

In deze quick scan worden de geselecteerde cases getoetst aan het eerder beschreven
normenkader. In onderstaande alinea’s hebben we de uitvoering van het subsidieproces aan
de hand van dossierstudie en interviews getoetst op tijdigheid, volledigheid, doelen
voorwaarden en prestaties.

3.2.1 Tijdigheid
De ASV en de subsidieregeling zijn helder over de data waarop (stappen in de) procedure
moeten zijn afgerond. De gestelde termijnen worden bij beide onderzochte subsidierelaties
overschreden. Zo is de beschikking van Vivenz over het subsidiejaar 2015 in oktober van
datzelfde jaar afgegeven, 16 maanden na de aanvraag. Dit is ruim na de gestelde einddatum
van 31 december 2014. In zowel 2014 als 2015 is de beoordeling van de subsidieaanvraag
van Vivenz vertraagd. In beide jaren is een voorschot betaald. De achtergrond van deze
vertraging in de toekenning en het verstrekte voorschot zit volgens betrokkenen in het feit dat
er sprake is van een grote ambtelijke werkdruk in 2015 en dat er geen signalen zijn geweest
die de toekenning aan Vivenz ter discussie zouden stellen. Als dat wel het geval was
geweest, had de subsidieontvanger zich moeten verantwoorden over de te nemen
verbetermaatregelen en zouden halfjaarlijkse subsidies of aanvullende voorwaarden
mogelijke maatregelen zijn. Hier is volgens betrokkenen echter nooit sprake van geweest bij
Vivenz.
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Verder blijkt dat dit een langjarige subsidierelatie betreft. Gezien de bepalingen in Artikel 4:51
lid 1 AWB4 over meerjarige subsidies en de ‘redelijke termijn’ die moet worden gehanteerd in
geval van afbouw of beëindiging van de subsidieverstrekking, was de subsidie op dat
moment al niet meer af te wijzen. Echter, vanuit sturingsperspectief ontneemt de gemeente
zichzelf met het te laat beschikken mogelijkheden om (bij) te sturen op de doelstellingen en
randvoorwaarden die met de subsidies zijn gemoeid.
De subsidie aan Diverz in 2015 was op 31-10-2016 nog niet vastgesteld. Uit gesprekken en
documentatie blijkt dat hier een (intern) onderzoek naar een integriteitsschending, rakend
aan de exploitatie van een van de wijkaccommodaties in 2014 en een accountantswissel bij
Diverz in 2015 aan ten grondslag hebben gelegen. Gegeven de verstrekte
accountantsverklaring zijn er geen aanwijzingen dat de doelmatige en rechtmatige inzet van
subsidiegelden hiermee is geraakt en daarom vond het college het niet nodig om de raad
hierover te informeren.

In de praktijk blijkt dat in deze gevallen sprake is van meerjarige subsidies, ondanks het feit
dat het college in formele zin jaarlijks de subsidie aan deze instellingen vaststelt. Vooral voor
grotere subsidies worden afspraken gemaakt over een langere termijn, deze worden vertaald
in een jaarlijkse beschikking.

3.2.2 Volledigheid
Voor de aanvragen en beoordelingen van grote doelsubsidies wordt gecontroleerd of de
aangeleverde informatie volledig is, waar nodig wordt aanvullende informatie opgevraagd.
Vivenz is in 2015 bijvoorbeeld verzocht de inhoudelijke verantwoording na te sturen. Verder
is uit de beschikking van Diverz in 2014 niet op te maken of de egalisatiereserve is getoetst.
In gesprekken wordt aangegeven dat dit gebeurt en in het hard copy dossier wordt
vastgelegd door middel van aantekeningen. In de adviesnota aan het college is wel een toets
van de egalisatiereserve aangetroffen.
De in de subsidieregeling opgenomen grondslag voor de subsidieverstrekking, bijvoorbeeld
een analyse van de verhouding tussen prijs en kwaliteit of het sociaal maatschappelijk
draagvlak voor de activiteit, is in geen van de gevallen zichtbaar getoetst. Uit de gesprekken
blijkt dat dit komt doordat bij de grote subsidies vaak maar één aanbieder is die inschrijft,
terwijl de gemeente aangeeft dat meerdere aanbieders worden aangeschreven. Een toetsing
aan de grondslag om de beste aanbieder te vinden, is daarbij derhalve niet mogelijk.
Er is geconstateerd dat bij de subsidietoekenning aan Diverz in 2014 een verschil van
mening is geweest tussen de gemeente en de subsidieontvanger vanwege het indienen van
een begroting met een tekort voor het jaar 2014. De gemeente heeft zich gehouden aan het
subsidieplafond van € 1.208.737, --. Hierover is door Diverz een bezwaarschrift ingediend.
Om het probleem op te lossen is het conflict in der minne geschikt door een eenmalige,
gedeeltelijke bijdrage van € 24.765,-- boven het subsidieplafond te beschikken en te
bevoorschotten. De raad is hiervan per brief op de hoogte gebracht. In de correspondentie is
een bezwaarschrift, een adviesnota eenmalige extra subsidie, een brief aan de
gemeenteraad en een beschikking voor de extra subsidie aangetroffen. Uit de beschikking
tot vaststelling blijkt dat het extra subsidiebedrag niet wordt vastgesteld, omdat de extra
middelen door een positief exploitatieresultaat niet nodig blijken te zijn geweest. Er is
verzocht om het teveel ontvangen bedrag terug te betalen.

4 Artikel 4:51 lid 1 AWB geeft aan dat er een redelijke termijn moet worden gehanteerd bij het geheel
of gedeeltelijk weigeren van een meerjarige subsidierelatie. De praktijk leert dat daarvoor minimaal
een termijn van een half jaar voor moet worden gehanteerd.
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3.2.3 Doelen
In 2014 zijn bij zowel Diverz als Vivenz onduidelijke en foutieve verwijzingen naar de
doelenboom aangetroffen in offertes, uitvoeringsovereenkomsten en beschikkingen. Bij het
dossier van Vivenz zijn in 2015 duidelijke en meetbare prestaties geformuleerd, maar is
bijvoorbeeld onduidelijk in hoeverre doelen in de offerte en de uitvoeringsovereenkomst voort
zijn gekomen uit de doelen in de subsidieregeling / doelenboom. De hoofddoelen uit de
doelenboom worden wel genoemd in de subsidiebeschikking, maar worden niet zichtbaar
geoperationaliseerd naar de subdoelen en activiteiten in de uitvoeringsovereenkomst.
Resultaatindicatoren in de uitvoeringsovereenkomst betreffen enkel klant- en
ketenpartnertevredenheid. Ook wordt niet verwezen naar de nummers van de doelen in de
doelenboom.
Om een doeltreffend en doelmatig subsidiebeleid vorm te geven, dient een duidelijke
koppeling te bestaan tussen subsidieverstrekking en gemeentelijk beleid. Daarnaast dienen
doelen en prestatieafspraken aan te sluiten op de door de raad vastgestelde beleidskaders
en SMART te worden geformuleerd. Bij de hier beschreven casussen is in 2014 niet direct
duidelijk of en in hoeverre een bijdrage geleverd wordt aan de gemeentelijke doelen of de
subsidiebeleidsregels. In 2015 zijn voor Diverz de verwijzingen wel helder, wat op een
positieve ontwikkeling duidt.
Uit de voor ons beschikbare dossiers en de interviewgesprekken blijkt dat bij Diverz noch
Vivenz sprake is geweest van bijsturing in de onderzochte subsidiejaren. Gezien de ambitie
om bij grote doelsubsidies meer doelgericht te werken is het opvallend dat de gemeente
geen aanleiding of mogelijkheden heeft gezien om gedurende het subsidiejaar bij te sturen
richting de gestelde doelen.
Verslagen van de genoemde accountgesprekken zijn niet aangetroffen in de digitale
dossiers. Volgens betrokkenen is de archiefwet de reden dat informatie uit
accountgesprekken als overbodige ballast wordt aangemerkt en uit het dossier wordt
verwijderd. Om die reden worden alleen accountverslagen in het dossier aangetroffen als
deze relevante informatie bevatten ter beoordeling of bijsturing van de subsidieontvanger.
Verder valt op dat in meerdere gesprekken wordt aangegeven dat alle BCF doelen worden
gerealiseerd. Ook wanneer bijvoorbeeld minder uren zijn gerealiseerd dan overeengekomen,
wordt volgens de geïnterviewden aan de doelstellingen voldaan.
Dit kan natuurlijk betekenen dat de desbetreffende organisaties exact leveren conform
afspraak. Het kan ook zijn dat er teveel budget gealloceerd is, omdat het doel ook met
minder ureninzet gehaald kan worden. Ook zijn doelen en resultaatverwachting onvoldoende
specifiek (of SMART) geformuleerd, waarmee ruimte in de formulering ontstaat om realisatie
te legitimeren. Zie ter illustratie van deze bevinding onderstaand voorbeeld:
In de beschikking aan Diverz in 2015 staat het volgende doel inzake jongerenwerk:
Het stimuleren van jongeren en jeugd om ontwikkelkansen te benutten (het uitvoeren
van jeugd en jongerenwerk).
In de uitvoeringsovereenkomst met Diverz in 2015 staat het volgende:
Product: Accommodatiegebonden jongerenwerk (Mikado, 13% van de totale inzet)
Resultaatverwachtingen: Jongeren zijn geactiveerd om verantwoordelijkheid te
nemen voor hun leven, hun omgeving en hun relaties met anderen.
Resultaatindicatoren


Het aantal jongeren dat activiteiten heeft bezocht, eraan heeft deelgenomen
en heeft meegeholpen ze te organiseren.
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Het aantal signaleringen en doorverwijzingen van jongeren naar adequate
hulpverlening.
Het aantal meldingen in het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd.

Bij de resultaatindicatoren valt bijvoorbeeld op dat geen richting wordt meegegeven aan de
resultaatindicatoren, moeten er bijvoorbeeld meer of minder jongeren doorverwezen worden
naar adequate hulpverlening? En hoeveel meer? En over wat voor meldingen gaat het
precies, over welk tijdsbestek?
Kortom, de doelen en resultaatindicatoren zijn onvoldoende specifiek om achteraf te kunnen
bepalen of en in hoeverre doelen en resultaten door de subsidieontvanger zijn behaald.

3.2.4 Voorwaarden
In verschillende documenten, die te maken hebben met de subsidieverlening, worden
leveringsvoorwaarden, overige leveringsvoorwaarden en/of nadere leveringsvoorwaarden
genoemd. Dit zijn voorwaarden rond de inspanningen die de instelling moet leveren, de
doelgroep of locatie van de activiteiten en/of de verantwoording die de instelling moet
afleggen. Bij Diverz zijn in 2015 in zowel de opdrachtformulering, de uitvoeringsovereenkomst als de doelenboom nadere voorwaarden geformuleerd. De voorwaarden op
verschillende plaatsen overlappen elkaar ten dele, maar vullen elkaar ook aan. Bijvoorbeeld:
In de subsidieregeling 2015 staat bij beleidsdoel 1.1 de nadere voorwaarde “De gebouwen worden
beheerd en gebruikt op een zodanige manier dat de gebouwen levendig en exploitabel zijn”. Deze
voorwaarde komt niet terug in de opdrachtformulering, de uitvoeringsovereenkomst of de beschikking.
In de opdrachtformulering staat bijvoorbeeld “Diverz biedt naast het gebruik voor eigen activiteiten door
middel van verhuur ruimte aan andere maatschappelijke organisaties, die bijdragen aan de
gemeentelijke doelstelling “het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid” en aan
commerciële organisaties, onder de voorwaarde dat dit niet koste mag gaan van recreatieve en sociaalculturele activiteiten c.q. ontmoeting. Diverz beschrijft op welke wijze zij deze voorwaarde vorm geeft”.
Deze voorwaarde komt in de uitvoeringsovereenkomst, noch in de subsidieregeling, noch in de
beschikking terug.
De prijsstructuur en de verhuurtarieven die genoemd worden in de uitvoeringsovereenkomst en de
opdrachtformulering, komen niet terug als voorwaarde in de doelenboom of de beschikking.
In de subsidiebeschikking worden drie hoofddoelstellingen beschreven, zonder verwijzing naar de
doelenboom waar de doelen beschreven staan en zonder naar de voorwaarden te verwijzen die aan de
doelen gekoppeld zijn. Wel wordt opgenomen dat de uitvoeringsovereenkomst, de offerte en de
opdrachtformulering één geheel vormen.

Uit de interviews blijkt dat de beschikking in alle gevallen leidend is als het gaat om gestelde
voorwaarden. Dit schept de verwachting dat in de beschikking een samenvatting van of
minimaal een deugdelijke verwijzing naar alle doelen en voorwaarden wordt opgenomen. Dit
is in twee van de vier cases het geval. Zo is in de beschikking van Diverz in 2014 een
overzicht van aanvullende voorwaarden opgenomen. In de beschikking van Diverz in 2015
wordt verwezen naar de uitvoeringsovereenkomst, waar enkele voorwaarden uit de
subsidieregeling en de opdrachtformulering niet in zijn opgenomen. Bij de beschikking van
Vivenz worden in 2014 de voorwaarden genoemd, en verwezen naar een bijlage. Bij de
beschikking aan Vivenz in 2015 zijn in de bijlage van de subsidiebeschikking andere
voorwaarden opgenomen dan in de uitvoeringsovereenkomst, ook is er geen verwijzing naar
de uitvoeringsovereenkomst.
Bovenstaand voorbeeld laat zien dat weinig inzicht en overzicht bestaat in welke
voorwaarden nu daadwerkelijk gesteld zijn en laat zien dat risico’s op de sturing op en
naleving van deze voorwaarden bestaan. Dat aanvullende voorwaarden wel belangrijk
Onderzoek rekenkamercommissie Zwijndrecht mei 2017

24

Quick scan subsidiebeleid

worden geacht, blijkt uit het feit dat deze worden genoemd in een adviesnota aan het college
bij de nota over de subsidieverlening aan Vivenz in 2014. Desondanks hebben wij geen
bewijs aangetroffen van toetsing van subsidieontvangers ten aanzien van de (aanvullende)
voorwaarden in de digitaal aangeleverde dossiers. In de volgende paragraaf gaan we hier
dieper op in.
In de subsidieregeling van 2015 staat over aanvullende voorwaarden het volgende:
Nadere afspraken over producten, prijzen (in relatie tot doelen) en aanvullende voorwaarden en
voorschriften kunnen worden vastgelegd in de beschikking, met als bijlage een uitvoeringsovereenkomst
en/of een programmaboek.

Op basis van de cases, de gesprekken en de subsidieregeling valt af te leiden dat
duidelijkheid bestaat over het doel van aanvullende voorwaarden. Ook is duidelijk dat
aanvullende voorwaarden in principe in de beschikking moeten worden vastgelegd of naar
verwezen moet worden. In de praktijk wordt echter afgeweken van dit uitgangspunt, wat een
diffuus en weinig navolgbaar beeld van de aan de subsidieontvanger gestelde aanvullende
voorwaarden oplevert.

3.2.5 Prestaties
In zowel de adviesnota aan het college over de subsidievaststelling van Diverz in 2014 als
de subsidievaststelling van Vivenz in 2015 wordt gerefereerd aan de prestaties, zoals
afgesproken in de opdrachtformulering en uitvoeringsovereenkomst. Deze gegevens worden
door de accounthouders veelal uit de jaarverslagen gehaald. In de subsidievaststelling van
Vivenz in 2015 worden de prestaties beschreven. In de subsidievaststelling van Diverz in
2014 wordt niet specifiek gerefereerd aan prestatie-indicatoren, resultaatindicatoren en de
mate waarin de gesubsidieerde activiteiten hebben bijgedragen aan het realiseren van de
doelstellingen in de doelenboom. Wel wordt gerefereerd aan de afspraken (of doelen) bij
subsidieverlening (subsidiebeschikking) of opdrachtformulering. Met de evaluatie van
indicatoren in de adviesnota’s lijkt de gemeente de uitvoering wel te toetsen aan de
geformuleerde prestatie-indicatoren. In de praktijk blijken prestatie-indicatoren met name
betrekking te hebben op het aantal gerealiseerde uren en niet zo zeer de daarmee
samenhangende maatschappelijke impact of resultaten. Dit roept de vraag op in hoeverre
inhoudelijk wordt gereflecteerd op de feitelijke resultaten in relatie tot de doelstellingen van
de gemeente.
Uit gesprekken blijkt dat prestatie-indicatoren en de inhoudelijke verslaglegging zijn bedoeld
om de subsidieontvanger te beoordelen op basis van ‘tellen en vertellen’. Prestatieindicatoren (tellen) geven inzicht in de gerealiseerde uren, welke naast de afgesproken uren
worden gelegd. Dit is zichtbaar in bijvoorbeeld de adviesnota over de subsidievaststelling
van Diverz in 2014. De inhoud (vertellen) wordt op een minder zichtbare manier beoordeeld.
De inhoud wordt op basis van werkbezoeken en accountgesprekken met de
subsidieontvanger gemonitord. Dit wordt in principe niet vastgelegd in het subsidiedossier.
Betrokkenen geven aan dat dit alleen gebeurt wanneer fouten worden gesignaleerd of
ontwikkelingen plaatsvinden die bijsturing vragen. De rekenkamercommissie heeft dit verder
niet kunnen beoordelen.
De ambtelijke organisatie zoekt nieuwe instrumenten om de inhoudelijke beoordeling verder
vorm te geven. Op dit moment wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van
accountgesprekken. De accountgesprekken worden het komende jaar meer gestructureerd
door per overleg een doelstelling en een agenda op te stellen. Ook vinden de
accountgesprekken voor de grootste subsidies in de toekomst plaats in bijzijn van een
controller. Op deze manier kan via accountgesprekken tot een meer objectief oordeel over
inhoudelijke prestaties worden gekomen. Daarnaast wordt op dit moment een nieuwe dataanalyse tool ontwikkeld waarmee onder andere een effectmeting plaats kan vinden, de
straatkubus. De ontwikkeling van deze tool kan echter nog enkele jaren duren. Eerdere
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ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld het klanttevredenheidsonderzoek dat wordt gehouden onder
cliënten van Vivenz en een zelfredzaamheidsindex om vast te stellen in hoeverre cliënten
vooruitgang hebben geboekt op het gebied van zelfredzaamheid. Het klanttevredenheidsonderzoek en de zelfredzaamheidsindex blijken in de praktijk weinig tot niet
bruikbaar om tot een goede inhoudelijke beoordeling te komen van de feitelijke resultaten.
De uiteindelijke beoordeling geschiedt volgens betrokkenen daarom vooralsnog aan de hand
van het jaarverslag en de jaarrekeningen. In een hard copy versie worden aantekeningen
gemaakt over al dan niet gerealiseerde doelen en voorwaarden waaraan al dan niet is
voldaan. Deze dossiers met de hard copy jaarverslagen heeft de rekenkamercommissie niet
ontvangen. Ook is geen zichtbare verwijzing in enige documentatie naar deze handmatige
controle aangetroffen. Het is opmerkelijk dat deze relevante sturingsinformatie niet direct
voorhanden is bij actuele subsidiedossiers.

3.3 Andere doelsubsidies
De rekenkamercommissie onderzocht:

Voldoet
Voldoet niet

4
3

3
4

2
5

Prestaties

Voorwaarden

Volledigheid

Acht overige
doelsubsidiedossier
s

Doelen

Drie doelsubsidies in 2014 (Speeltuin West, DevelsteinCollege, Loket)
Vier doelsubsidies in 2015 (Speeltuin West, DevelsteinCollege, Loket,
Slachtofferhulp)
Tijdigheid

-

5
2

1
6

Tabel 6: Mate waarin andere doelsubsidies worden verstrekt conform regelgeving

Van de vier onderzochte subsidieontvangers die wij binnen deze categorie onderzochten,
heeft een subsidieontvanger in 2014 geen doelsubsidie maar een waarderingssubsidie
gekregen, wat maakt dat het totaal aantal cases uitkomt op 7 doelsubsidies.

3.3.1 Tijdigheid
Net als bij de grote doelsubsidies worden niet alle doelsubsidieaanvragen tijdig beoordeeld
conform de subsidieverordening en -regels. Van de zeven verstrekte doelsubsidies in 2014
en 2015 hebben wij drie subsidies gevonden waarvan het proces niet tijdig is afgerond. Zo is
de beschikking voor de subsidie aan loket in 2015 niet tijdig beoordeeld, maar is een
voorschot verstrekt.
In het geval van het DevelsteinCollege heeft de gemeente op grond van de Algemene Wet
Bestuursrecht de beslistermijn verlengd in verband met de decentralisatie van de Jeugdwet.
Dit lijkt een legitieme reden door de actuele ontwikkelingen die wijzigingen aan de
uitvoerende kant van de gemeente met zich meebrengen. Dit heeft geleid tot andere
voorwaarden en een beschrijving van de recente ontwikkelingen in de beschikking van 2015.
Voor Speeltuin West zijn geen consequenties verbonden aan het te laat indienen van de
subsidieaanvraag en het vaststellingsverzoek5. Ook heeft de vaststelling van het subsidiejaar
2014 pas in februari 2016 plaatsgevonden.
5 De ambtelijke organisatie heeft aangegeven dat deze vertraging verband houdt met het overlijden
van een bestuurslid.
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3.3.2 Volledigheid
Over 2014 en 2015 samen zijn in ongeveer 43% (3 van de 7) van de onderzochte subsidies
alle vereiste documenten aangetroffen, die volgens de subsidieverordening en de
subsidiebeleidsregels c.q. subsidieregeling vereist zijn voor het subsidieproces. In de
correspondentie bij het dossier van Speeltuin West is bijvoorbeeld nadrukkelijk verzocht om
de ontbrekende documenten op te sturen om tot een goede beoordeling te kunnen komen.
Desondanks valt een aantal zaken op. Zo is bij Speeltuin West in 2014 bijvoorbeeld geen
nieuw uittreksel van de KvK opgevraagd, na een bestuurswisseling die volgens het
vaststellingsverzoek niet vlekkeloos is verlopen. Bij het DevelsteinCollege is in 2015 de
stand van de egalisatiereserve niet meegezonden bij de aanvraag, terwijl een
subsidieaanvrager van een subsidie per boekjaar volgens de regels de stand van de
egalisatiereserve op het moment van aanvraag dient te overleggen.. Bij Loketen het
DevelsteinCollege zijn van 2015 geen subsidievaststellingen aangetroffen.
Voor het brede scholenbeleid blijkt een afwijkende werkwijze te bestaan bij het
operationaliseren van doelen in de doelenboom. Er wordt één breed geformuleerd doel
opgenomen in de doelenboom van de subsidieregeling, meer concrete doelstellingen zijn
opgenomen in het meerjarig beleids- en subsidiekader brede school.
Bovenstaande betekent dat ook voor de toetsing van subsidieaanvragen die onder het brede
scholenbeleid vallen een afwijkende uitvoeringspraktijk bestaat. Immers, subsidieaanvragen
worden hier getoetst aan het subsidiebeleidskader brede school en niet aan de doelenboom
in de subsidieregeling. Als de subsidieregeling een operationalisatie betreft van de in de
(kader)nota’s gestelde doelen en activiteiten, dan zou toetsing aan de geoperationaliseerde
doelen in de doelenboom ook de doelen in de subsidiebeleidskaders moeten afdekken. Het
feit dat het brede scholenbeleid met slechts één overkoepelend doel in de doelenboom terug
te vinden is, is nadelig voor de volledigheid van de doelenboom, de eenduidigheid van het
subsidiebeleid en het overzicht over de wijze waarop beleid in subsidies wordt vertaald.

3.3.3 Doelen
Uit de dossiers blijkt dat bij 71% van alle onderzochte doelsubsidies aan de voorkant (dat wil
zeggen in de beschikking) niet even sterk op de doelstellingen in de subsidieregels (en de
doelenboom) wordt gestuurd. In 29% van de bestudeerde beschikkingen van de
doelsubsidies een expliciete link wordt gelegd tussen gestelde doelen in de doelenboom en
de verleende subsidie.
In de beschikking voor de Stichting Slachtofferhulp staan geen doelen en/of resultaten
gespecifieerd, noch staat een verwijzing naar de doelen in de doelenboom. Bij de
subsidieverstrekking aan het DevelsteinCollege is in 2014 niet duidelijk naar welke
doelstellingen precies wordt verwezen, de omschrijving en de nummering komen niet
overeen met die uit de subsidieregeling. In 2015 wordt wel een deugdelijke verwijzing
gemaakt.
In het dossier van Loket in 2015 wordt geen expliciete link gelegd tussen de doelen in de
doelenboom en de activiteiten die in de aanvraag staan omschreven. In dit geval blijkt uit
gesprekken dat de subsidieaanvraag is geschreven op basis van het subsidiebeleidskader
brede scholen. De operationalisatie van doelen en activiteiten in de subsidieregeling en
daarmee de doelenboom worden onder andere gebaseerd op deze kaders. Net als in de
vorige paragraaf is ook hier onduidelijk in hoeverre de in (kader)nota’s gestelde doelen en
activiteiten doorvertaald zijn naar de subsidieregeling. Daarnaast is niet in alle gevallen
helder in hoeverre de doelen in de subsidieregeling worden doorvertaald naar de individuele
subsidiebeschikkingen.
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3.3.4 Voorwaarden
Voor Loket zijn in 2015 aanvullende voorwaarden opgenomen. Deze staan beschreven in
zowel de verordening als in de beschikking. Voor Stichting Slachtofferhulp geldt dat zowel in
de doelenboom als in de beschikking verschillende aanvullende voorwaarden worden
gesteld. Uit de vaststelling van Speeltuin West in 2014 blijkt dat coulant is omgegaan met de
verantwoording. Wel wordt gemaand om een betere verantwoording af te leggen over 2015.
Hier is in de beschikking van subsidiejaar 2015 niet aan gerefereerd.
Opvallend is dat de gemeente niet in alle onderzochte cases de nadere voorwaarden uit de
doelenboom communiceert naar de subsidieontvanger. Ook zijn nadere voorwaarden
vastgelegd in verschillende documenten. Dit is inconsistent en onoverzichtelijk hetgeen
sturing en control onnodig lastig maakt. Net als bij de grote doelsubsidies is weinig inzicht en
overzicht in welke voorwaarden nu daadwerkelijk gesteld zijn, wat risico’s geeft voor sturing
op en naleving van deze voorwaarden.

3.3.5 Prestaties
De bestudeerde cases laten zien dat de gemeente de geleverde prestaties met name
beoordeelt aan de hand van de door de subsidieontvanger aangeleverde documenten ter
verantwoording van de subsidie. Evaluatie van de door de gemeente gestelde doelen en
nadere voorwaarden gebeurt volgens betrokkenen door middel van aantekeningen in de
hard copy jaarverslagen, die niet beschikbaar zijn geweest voor dit onderzoek.
Voor Speeltuin West blijkt de gemeente zich in 2014 coulant heeft opgesteld. Met begrip voor
de moeilijkheden bij een bestuurswisseling is de subsidie op 11 februari 2016 vastgesteld. In
juli 2016 toont de gemeente zich wederom coulant, door ondanks het ontbreken van enkele
stukken door een harde schijf crash de subsidie over 2015 toch vast te stellen. In beide
gevallen wordt de subsidieontvanger opgeroepen het volgende jaar beter te verantwoorden,
hetgeen in ieder geval in 2015 nog niet is gelukt.
Voor Loket brede school zijn in beide jaren aanvullende voorwaarden opgenomen. In 2014
wordt hier in de vaststelling niet expliciet op teruggekomen. Het subsidiejaar 2015 is nog niet
vastgesteld. In de vaststelling van de subsidie aan het DevelsteinCollege in 2014 wordt
expliciet genoemd dat aan de gestelde voorwaarden in de beschikking is voldaan, al worden
niet alle doelen en voorwaarden benoemd.
Voor 2015 geldt dat de subsidies voor Loket en het DevelsteinCollege nog niet zijn
vastgesteld. Hier kan niet worden bepaald of en in hoeverre doelen en aanvullende
voorwaarden zijn getoetst. Bij de vaststelling van de subsidie aan Stichting Slachtofferhulp
geldt dat niet wordt ingegaan op aanvullende voorwaarden, die zijn gesteld in de beschikking
en in de doelenboom, zoals aantoonbare samenwerking met professionele partijen en
vrijwilligers. In het verslag van Slachtofferhulp wordt wel een aantal keren ingegaan op
samenwerking met ketenpartners en instellingen, in de subsidievaststelling wordt echter niet
aangegeven of daarmee aan de verwachting is voldaan.
Uit de gesprekken komt naar voren dat prestaties van doelsubsidies net als bij grote
subsidies op basis van ‘tellen en vertellen’ gebeurt. De ASV noch de subsidieregelingen
bevatten bepalingen op dit gebied, wat onduidelijk maakt of er formele afspraken zijn over de
manier waarop prestaties worden gecontroleerd. Volgens de interviews analyseert de
accounthouder op basis van accountgesprekken en het jaarverslag in hoeverre mag worden
aangenomen dat door de subsidieontvanger aan de gestelde doelen, prestaties en
voorwaarden is voldaan. Bevindingen worden door de accounthouder handmatig in een hard
copy van de jaarverslagen geschreven. De rekenkamercommissie heeft dit niet kunnen
vaststellen. Het is onduidelijk of, en zo ja in hoeverre de gemeente overzicht heeft over de
met subsidies gerealiseerde maatschappelijke doelen.
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3.4 Waarderingssubsidie
De rekenkamercommissie onderzocht:

Voldoet
Voldoet niet

6
2

3
5

8
0

8
0

Prestaties

Voorwaarden

Volledigheid

Zeven
Waarderingssubsidiedossiers

Doelen

Vier waarderingssubsidies in 2014 (O&O, Pelikaan, Beeldenpark, Slachtofferhulp)
Vier waarderingssubsidies in 2015 (O&O, Pelikaan, Beeldenpark, persoon X)
Tijdigheid

-

2
6

Tabel 5: Mate waarin waarderingssubsidies worden verstrekt conform regelgeving

3.4.1 Tijdigheid
De gemeente Zwijndrecht heeft zesvan de acht waarderingssubsidie-aanvragen tijdig
kunnen beoordelen en afhandelen. Zo is de aanvraag van Beeldenpark in 2014 drie
maanden te laat beschikt. Voor gymnastiekvereniging O&O en voetbalvereniging Pelikaan
geldt dat de vaststelling bij de beschikking is gevoegd. Na ontvangst van deze
subsidieaanvragen zijn de aanvragers geïnformeerd over de acht weken beslistermijn na het
vaststellen van de gemeentebegroting, wat conform de bepalingen in de ASV is toegestaan,
Voor 2015 geldt dat de subsidies van gymnastiekvereniging O&O en persoon X tijdig zijn
aangevraagd en afgehandeld. In het geval van voetbalvereniging Pelikaan heeft de
gemeente zich coulant opgesteld. Bij een subsidieaanvraag die zes maanden te laat is
ingediend, heeft de gemeente gebruik gemaakt van de hardheidsclausule en is tot
subsidieverlening overgegaan. Tot slot is voor Beeldenpark 2015 nog geen vaststelling
beschikbaar.
Bij de structurele waarderingssubsidies van gymnastiekvereniging O&O en voetbalvereniging
Pelikaan is een verbetering in tijdigheid van de procedures waarneembaar. Dit zal met name
te maken hebben met het verleggen van de reactietermijn van acht weken naar 31 december
van het jaar van de subsidieaanvraag. Met deze langere reactietermijn hoeft de gemeente
niet langer te communiceren dat niet binnen acht weken na aanvraag, maar binnen acht
weken na vaststelling van de gemeentebegroting wordt besloten.

3.4.2 Volledigheid
In de bestudeerde cases blijkt niet iedere aanvraag voor een waarderingssubsidie aan de
eisen te voldoen, terwijl wel subsidies worden verleend. Er wordt onderscheid gemaakt
tussen subsidies op basis van ledenaantallen en andere waarderingssubsidies. Subsidies op
basis van ledenaantallen worden anders behandeld dan in de subsidieregeling is
voorgeschreven.
Voor gymnastiekvereniging O&O en voetbalvereniging Pelikaan ontbreken in beide
subsidiejaren een begroting en een dekkingsplan voor de kosten van de activiteiten.
Daarnaast blijkt de subsidie aan gymnastiekvereniging O&O in beide subsidiejaren het
gestelde plafond van € 15.000,-- voor waarderingssubsidies te overschrijden (€ 17.100,-- in
2014 en € 15.780,-- in 2015). Daarmee zou de subsidie aan gymnastiekvereniging O&O
strikt genomen als doelsubsidie verstrekt moeten worden. In interviews wordt aangegeven
dat deze grens van € 15.000,-- voor subsidies op basis van ledenaantallen geen functie
Onderzoek rekenkamercommissie Zwijndrecht mei 2017

29

Quick scan subsidiebeleid

heeft. Volgens betrokkenen draait het hier immers om het waarderen van sportactiviteiten an
sich, daar zou een doelsubsidie niet bij passen. Hiermee wordt afgeweken van de door het
college vastgestelde subsidieregeling.
Voor Stichting Beeldenpark en Slachtofferhulp gelden dat de aanvragen volledig zijn
ingediend voor 2014. Ook de aanvraag van persoon X in 2015 is volledig. De verantwoording
van Stichting Beeldenpark in 2014 voldoet aan de norm voor volledigheid. Er wordt een
aantal verdiepende vragen gesteld over de balans en de resultatenrekening en in de
vaststelling wordt gewezen op de gewijzigde subsidieregels. Uit de correspondentie in het
dossier van Beeldenpark 2015 blijkt dat nadrukkelijk is verzocht om ontbrekende
documenten op te sturen om tot een goede beoordeling te kunnen komen. Van stichting
Beeldenpark is in 2015 geen subsidievaststelling aangetroffen.
Gymnastiekvereniging O&O, voetbalvereniging Pelikaan en persoon X hebben geen
verantwoording afgelegd. In het geval van persoon X is dit volgens de regels, de subsidie is
kleiner dan € 5.000,--.
Voor gymnastiekvereniging O&O en voetbalvereniging Pelikaan wordt de vaststelling tegelijk
met de beschikking verstrekt, wat een aanvraag tot vaststelling en verantwoording overbodig
maakt. Dit is echter niet consistent met de subsidieverordeningen uit 2005 en 2015. In 2005
mag een subsidie tot en met € 3.000,-- direct worden vastgesteld. In 2015 geldt dat voor
subsidies tot en met € 5.000,--. Boven de genoemde bedragen is een aanvraag tot
vaststelling verplicht. Zowel gymnastiekvereniging O&O als Pelikaan ontvangen in 2014 en
2015 een direct vastgestelde subsidie van meer dan € 5.000,--. Hiermee voldoet de
uitvoering van het subsidiebeleid van de gemeente niet aan de door de raad vastgestelde
subsidieverordening.

3.4.3 Doelen
Volgens de subsidieregeling zijn waarderingssubsidies bedoeld om waardering voor of het
belang van bepaalde structurele activiteiten aan te geven. Voor waarderingssubsidies geldt
dus dat niet per definitie naar een doelstelling hoeft te worden verwezen.In alle onderzochte
gevallen wordt wél naar doelen verwezen als grondslag voor subsidieverlening.
Voor Slachtofferhulp 2014 zijn een doel uit de doelenboom en een drietal activiteiten
omschreven. Bij Stichting Beeldenpark wordt in zowel 2014 als 2015 nadrukkelijk ingegaan
op de doelen uit de aanvraag zelf en wordt de aansluiting met de beleidsregels
subsidieverstrekking uit het betreffende subsidiejaar benadrukt. Voor de incidentele subsidie
van persoon X in 2015 geldt dat de aanvraag is beoordeeld aan de hand van de
doelstellingen uit de doelenboom. Voor sportverenigingen O&O en Pelikaan geldt dat alleen
in de beschikking van Pelikaan in 2015 een beschrijving van het doel ontbreekt, wel wordt
verwezen naar de doelstelling in de doelenboom. Kortom, bij waarderingssubsidies wordt
stilgestaan bij de bijdrage die geleverd wordt aan (gemeentelijke) doelen ook al vereist de
regelgeving dat niet.

3.4.4 Voorwaarden
Bij geen van de waarderingssubsidies in 2014 zijn aanvullende voorwaarden gesteld. Voor
2015 geldt voor persoon X en Stichting Beeldenpark dat geen nadere voorwaarden zijn
gesteld. Voor voetbalvereniging Pelikaan en gymnastiekvereniging O&O worden in 2014
onder het desbetreffende doel in de doelenboom als voorwaarde gesteld dat het gaat om het
opleiden van jeugdleden, deelname aan jeugdcompetities, het organiseren van toernooien
en het houden van nevenactiviteiten. In de subsidiebeschikking komen deze voorwaarden bij
gymnastiekvereniging O&O wel en bij voetbalvereniging Pelikaan niet terug. Wel wordt bij
voetbalvereniging Pelikaan gerefereerd aan het doel in de doelenboom op basis waarvan de
aanvraag is ingediend.
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Uit gesprekken blijkt dat niet actief wordt getoetst in hoeverre de onderzochte
sportverenigingen aan de voorwaarden voldoen. In de gesprekken wordt aangegeven dat
door het ambtelijk apparaat periodiek en steekproefsgewijs gecontroleerd wordt of de
ledenaantallen opgegeven in de subsidieaanvraag, overeenkomen met de ledenregistraties
bij de overkoepelende sportbonden. Hier zijn volgens de betrokkenen tot nu toe geen
serieuze afwijkingen uit naar voren gekomen.

3.4.5 Prestaties
Voor het vaststellen van subsidies zijn in 2015 de regels verruimd. Desondanks blijkt
vaststelling van waarderingssubsidies in vier gevallen niet volgens de geldende regels plaats
te vinden. Subsidies op basis van ledenaantallen worden niet volgens de bepalingen in de
ASV vastgesteld en voldoen daarmee niet aan de kaders die de raad heeft gesteld.
De aanvragen van voetbalvereniging Pelikaan, gymnastiekvereniging O&O en persoon X zijn
direct vastgesteld bij de beschikking. Voor de sportverenigingen is dit interessant omdat in
2014 geldt dat alleen structurele subsidies van minder dan € 3.000,-- gelijktijdig met de
beschikking mogen worden vastgesteld. Volgens de verordening van het jaar 2015 mogen
alleen subsidies tot en met € 5.000,-- direct worden vastgesteld. Door beide
sportverenigingen worden ter beoordeling wel een activiteitenverslag, een financieel verslag
en een KvK uittreksel meegestuurd bij de aanvraag. Uit gesprekken blijkt echter dat de
beoordeling van de prestaties en voorwaarden van deze sportverenigingen niet actief wordt
uitgevoerd. Deze subsidies worden verleend op basis van vertrouwen en algemene
bekendheid van de ontplooide sportactiviteiten.
Stichting Slachtofferhulp wordt in 2014 beoordeeld op de speerpunten die Slachtofferhulp
zelf heeft benoemd. Beoordeling vindt niet aantoonbaar plaats op basis van de doelstelling
en de drie activiteiten die in de subsidiebeschikking staan. Voor Stichting Beeldenpark geldt
in 2014 dat de verantwoording aansluit bij de subsidieaanvraag. Dit is ook terug te zien in de
subsidievaststelling. Stichting Beeldenpark is daarmee in 2014 inhoudelijk beoordeeld op de
afgesproken doelen. Voor Stichting Beeldenpark geldt in 2015 daarentegen dat er geen
subsidievaststelling is aangetroffen, daarmee kan niet worden nagegaan of en in hoeverre
door de subsidieontvanger aan doelen en/of aanvullende voorwaarden is voldaan.

3.5 Verborgen subsidies
Eén van de door de rekenkamercommissie geformuleerde deelvragen met betrekking tot een
heldere sturing op en inzet van het subsidie-instrument betreft mogelijke ‘verborgen
subsidies’ in de gemeente Zwijndrecht. Wij definiëren verborgen subsidies als financiële of
andere materiële tegemoetkomingen aan burgers, instellingen of bedrijven, die niet expliciet
in de vorm van een subsidiebeschikking worden toegekend. Zo is door de raad besloten een
lening te verstekken aan gymnastiekvereniging O&O ter hoogte van € 1.150.000,--. Dit zou
als zo’n ‘verborgen subsidie’ kunnen worden aangemerkt. In de documentatie is buiten de
geldlening aan gymnastiekvereniging O&O geen aanleiding gevonden om te vermoeden dat
verborgen subsidies worden verstrekt. Betrokkenen in de organisatie geven tijdens
interviews ook aan niet bekend te zijn met vormen van verborgen subsidies, wel zijn twee
rechtmatige geldstromen die niet direct zichtbaar zijn, genoemd.
1. Niet kostendekkende accommodatieverhuur. De Wet Markt en Overheid schrijft
volgens geïnterviewden voor dat huurprijzen altijd kostendekkend moeten zijn, tenzij
verhuur een aantoonbaar maatschappelijk belang dient. De gemeente maakt gebruik
van deze regeling omdat accommodatieverhuur in een aantal gevallen wordt
gesubsidieerd. Volgens betrokkenen leiden kostendekkende huurprijzen in dat geval
tot hogere subsidieaanvragen. De ambtelijke organisatie werkt op advies van de
accountant aan het transparant maken van de huurprijzen voor gemeentelijke
accommodaties. In het accommodatiebeleid is hier aandacht aan besteed.
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2. Leningen volgens de regeling garantstelling en borgstelling. Als een organisatie
volgens deze regeling extra steun geniet van de gemeente, is dat niet direct zichtbaar
in het subsidieproces. Een voorbeeld is de lening aan gymnastiekvereniging O&O.
In hoofdstuk 4 worden conclusies en aanbevelingen voortkomend uit deze quick scan
weergegeven.
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Hoofdstuk 4 Conclusies en aanbevelingen
Dit hoofdstuk bevat de conclusies die de rekenkamercommissie trekt op basis van de
bevindingen uit vorige hoofdstukken en het referentiekader.
Dit onderzoek is gestart met vier onderzoeksvragen. In de komende alinea’s worden
achtereenvolgens de conclusies per deelvraag geformuleerd gevolgd door de hoofdconclusie
en de aanbevelingen.

4.1 Hoe ziet het huidige subsidieproces eruit?
De norm voor deze onderzoeksvraag is: “er dienen beleidskaders en regelgeving vastgesteld
te zijn op basis waarvan sturing op gemeentelijke beleidsdoelstellingen aan de hand van
subsidies mogelijk is”. Kort samengevat is het subsidieproces getoetst op: 1) helderheid van
beleidsinhoudelijke doelstellingen, 2) koppeling van subsidieregels aan gemeentelijke
doelstellingen, 3) mogelijkheden tot sturing en verantwoording, 4) balans tussen regeldruk en
belang dat met de subsidie gemoeid is. Voor het volledige referentiekader, zie bijlage 2.

Conclusies
-

Het subsidiebeleid van de gemeente Zwijndrecht is zodanig van inhoud en
formulering dat subsidieaanvragen bij de gemeente Zwijndrecht daaraan kunnen
worden getoetst
De regelgeving is eenduidig en consistent en biedt voldoende handvatten voor
sturing en beheersing van het proces.
De verantwoordingseisen in de regelgeving voor subsidieverstrekking worden
zwaarder naarmate het subsidiebedrag hoger wordt. Daarmee is een balans gezocht
tussen regeldruk en het belang dat met de subsidie is gemoeid.
Er zijn beleidsdoelstellingen waaraan subsidiebudgetten zijn gekoppeld,
Er zijn heldere en consistente bepalingen, nadere voorwaarden en
subsidiegrondslagen geformuleerd.
De raad stuurt op het subsidiebeleid via de Algemene Subsidieverordening (de
regelgeving) en via de beleidskaders en programmabegroting (de beleidsdoelen). De
gehele uitvoering ligt bij het college.
De sturing op beleidsinhoudelijke doelen is niet eenduidig, doordat de systematiek
van het vertalen van doelen uit beleidskaders niet zichtbaar is.

4.2 Geeft het huidige subsidieproces voldoende waarborgen voor sturing en
beheersing van de output van het subsidieproces?
De norm voor deze onderzoeksvraag is: “er is een proces ingericht dat sturing en beheersing
van het subsidie-instrument mogelijk maakt”. Het subsidieproces is getoetst op: 1) of de
inrichting aansluit op de verschillende verantwoordelijkheden binnen de gemeente en 2) of
het proces voorziet in beleidsinhoudelijke en financiële sturing. Voor het volledige
referentiekader, zie bijlage 2.

Conclusies
-

De inrichting van het subsidieproces is ambtelijk helder belegd met accounthouders,
controller, regisseur subsidieproces, controller AO/IC. Dit biedt in beginsel voldoende
checks and balances.

-

In de inrichting van het subsidieproces ontbreekt een heldere formulering van Beleids
Gestuurde Contractfinanciering (BCF) als doelsubsidie.

-

In de ontwikkeling van het subsidieproces is door het comprimeren van de algemene
subsidieverordening per 2015 meer ruimte gegeven aan de subsidieregels. Daarmee
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heeft de raad het college meer ruimte gegeven om het subsidiebeleid jaarlijks in te
vullen en zichzelf behoorlijk op afstand van het subsidieproces gezet.. Vanuit het
perspectief van subsidie als uitvoeringsinstrument is dat begrijpelijk. Echter, er is
geen eenduidige vertaling zichtbaar van programmadoelen naar doelen in de
subsidieregeling. Daarnaast geeft de ASV het college ruimte om in de uitvoering van
het subsidiebeleid ongeclausuleerd af te wijken van in de ASV bepaalde
beslistermijnen en randvoorwaarden.
-

Er is weinig overzicht over de voortgang die de gemeente met het totaal aan
verstrekte subsidies boekt op inhoudelijke en maatschappelijke doelen. Er worden
door het ontwikkelen van accountgesprekken en meetinstrumenten als de
‘straatkubus’ wel stappen gezet om de outcome van het subsidiebeleid inzichtelijker
te maken. Naar verwachting levert deze ontwikkeling de komende jaren nog geen
concrete handvatten voor de sturing op subsidies.

-

Er is een stap gezet om toekenning van subsidies objectiever te maken door per
subsidie een subsidiegrondslag op te nemen in de subsidieregeling.

-

Subsidies worden verstrekt op basis van inhoudelijk beleid waarin verschillende
maatschappelijke doelen worden geadresseerd. In de doelenboom zijn
maatschappelijke effecten, doelen en activiteiten, nadere voorwaarden en
subsidiegrondslagen omschreven waaraan legitimatie voor het beschikken of
afwijzen van de subsidieaanvragen kan worden ontleend. De doelen op zich zijn
slechts ten dele Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden
(SMART) geformuleerd, wat het ingewikkeld maakt subsidies gericht in te zetten om
deze doelstellingen te realiseren. Er wordt daarnaast inhoudelijk onvoldoende relatie
gelegd tussen de doelstellingen (en na te streven effecten) uit de
programmabegroting, de doelstellingen uit de doelenboom en de doelstellingen die in
individuele beschikkingen worden bepaald. Doelrealisatie is hierdoor lastig
objectiveerbaar, wat onvoldoende handvatten biedt voor het evalueren en continu
verbeteren van zowel de doelstellingen als het subsidiebeleid als geheel. Daarnaast
zijn de doelen geen consequente doorvertaling vanuit stukken die door de raad zijn
vastgesteld (programmabegroting). Sturing op het effect is daarmee niet eenduidig.

4.3 In hoeverre wordt het subsidiebeleid uitgevoerd conform het vastgestelde
subsidieproces?
De norm voor deze onderzoeksvraag is: “de uitvoering van het subsidiebeleid sluit aan op de
daartoe vastgestelde kaders en procesinrichting”. Kort samengevat is de uitvoering van het
subsidiebeleid getoetst op: 1) samenhang tussen prestatie-afspraken en beleidsdoelen, 2)
tijdigheid van procedures, 3) of de gemeente toeziet op doelmatige en doeltreffende
besteding van subsidiegelden, 4) controle op volledigheid van subsidieaanvragen, 5)
controle op juiste besteding van subsidiegelden, 6) beoordeling van de gestelde
voorwaarden, 7) afrekening op basis van prestaties, 8) juiste inzet van subsidievormen. Voor
het volledige referentiekader, zie bijlage 2.

Conclusies
-

Op een aantal punten geven de dossiers duidelijke twijfel over de vraag in hoeverre
grip is op de uitvoering van het subsidieproces. Niet alle procedures zijn zichtbaar
tijdig afgerond en soms wordt een voorschot verstrekt zonder dat daar een
beschikking aan vooraf is gegaan. Meerjarige inhoudelijke afspraken met subsidieontvangende instellingen blijken leidend in de uitvoering, waardoor de formele
jaarlijkse subsidieprocedures niet altijd tijdig worden afgerond. Dit komt niet overeen
met de vastgelegde procedures en belemmert bijsturing van jaar op jaar.
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-

Waarderingssubsidies aan sportverenigingen worden pragmatisch behandeld, maar
sluiten niet aan op de regels die voor deze subsidies gelden. Subsidiebedragen voor
sportverenigingen worden berekend op basis van ledenaantallen en vallen daarmee
niet hoger of lager uit bij het al dan niet realiseren van doelen. Het is niet aan de
rekenkamercommissie om te bepalen of de pragmatische aanpak of de regelgeving
moet prevaleren, maar de rekenkamercommissie constateert wel een verschil.

4.4 Hoofdconclusies en aanbevelingen
Hoewel van 2014 naar 2015 enige verbetering zichtbaar is, is de hoofdconclusie dat het
subsidieproces in de uitvoering gebreken laat zien. De meest urgente conclusies en
aanbevelingen gericht op een betere grip op het subsidieproces staan vooraan (te weten
nummer 1 tot en met 4). De rekenkamercommissie constateert dat de organisatie op dit
moment zelf bezig is om de subsidie-afspraken in lijn te brengen met de doelen van de
gemeente. In dat kader zijn de conclusies en aanbevelingen 5 tot en met 7 toegevoegd.
Conclusie 1
Binnen de ambtelijke organisatie wordt op diverse punten niet binnen de kaders geopereerd
die vastgesteld zijn door college en/of raad. Er is ruimte ontstaan voor een uitvoeringspraktijk
waar op basis van een eigen interpretatie van deze kaders, beslissingen worden genomen.
Deze hadden formeel op een hoger niveau teruggelegd moeten worden of niet in deze vorm
genomen kunnen worden. Deze interpretatieruimte heeft met name betrekking op de mate
waarin randvoorwaarden (zoals grensbedragen voor subsidieregimes) van toepassing zijn.
De uitvoeringspraktijk waarbij voorschotten verstrekt worden en beschikkingen pas na de
start van het jaar verstrekt worden, verkleinen de mogelijkheid om van jaar op jaar
wijzigingen in omvang en aard van een subsidierelatie aan te brengen. Deze
inrichtingskeuze en uitvoeringspraktijk verminderen de grip van de raad en het college op
grotere subsidieontvangers.
Aanbeveling 1a
Werk de achterstanden die bestaan weg, zodat de organisatie ook in de praktijk meer grip
krijgt op de subsidies.
Aanbeveling 1b
Houd randvoorwaarden en uitvoeringspraktijk tegen het licht en herijk op basis hiervan
desgewenst kaders en randvoorwaarden op het daarvoor bevoegde niveau (college of raad).
Aanbeveling 1c
Zorg in de uitvoering dat van de herijkte randvoorwaarden niet wordt afgeweken.
Conclusie 2
De informatievoorziening schiet te kort. Op een aantal punten zijn voorschotten verstrekt in
plaats van formele beschikkingen, omdat er redenen zijn dat deze beschikking nog niet
afgegeven wordt. Wanneer er sprake is van substantiële bedragen, is het van belang dat de
raad hierover actief geïnformeerd wordt. Ook in die situaties dat bij direct betrokkenen het
gevoel bestaat dat het uiteindelijk in orde komt. Zo kan invulling worden gegeven aan de
actieve informatieplicht richting de raad.
Aanbeveling 2a
Zodra bij belangrijke subsidierelaties situaties optreden waardoor beschikkingen of
afrekeningen niet tijdig beschikbaar zijn, licht het college de raad al dan niet vertrouwelijk in.
Aanbeveling 2b
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Stel jaarlijks een rapportage op ten behoeve van de raad of auditcommissie over de
eventuele subsidies waar het college in afwijking van de ASV heeft gehandeld en waarom.

Conclusie 3
Er is te weinig inzicht en overzicht over de gestelde doelen, voorwaarden en grondslagen
voor de subsidieverlening en de gerealiseerde effecten van het subsidiebeleid.
Doelstellingen,
voorwaarden
en
afspraken
worden
op
verschillende
wijze
geoperationaliseerd, op verschillende plaatsen vastgelegd en op een niet transparante
manier gecontroleerd.
Aanbeveling 3a
Formuleer doelen, grondslagen voor subsidieverlening en voorwaarden in
subsidieregeling meer SMART. Meer concrete informatie over zowel de doelen als
grondslag per doel vergroot de objectieve toetsbaarheid van de aanvragen aan
subsidieregeling en verkleint daarmee naar verwachting de kwetsbaarheid voor bezwaar
beroep.

de
de
de
en

Aanbeveling 3b
Stem specifiek af waar nadere doelstellingen en voorwaarden met de subsidie-ontvangers
worden vastgelegd, bijvoorbeeld in de subsidiebeschikking en communiceer hierover helder
naar de subsidieontvangers.
Aanbeveling 3c
Maak transparant hoe wordt getoetst of subsidie-ontvangers aan de doelstellingen en
voorwaarden hebben voldaan, waar dat uit blijkt en waar dat wordt vastgelegd.
Conclusie 4
De archivering maakt dat onvoldoende zichtbaar is hoe toetsing plaatsvindt. Hiermee is werk
niet overdraagbaar.
Aanbeveling 4
Houd voor grotere subsidies een (digitaal) logboek bij om werkzaamheden ten behoeve van
de uitvoering van het subsidiebeleid transparant en overdraagbaar te maken
Conclusie 5
Hoewel de subsidieregeling ruimte laat voor het verstrekken van meerjarige subsidies, wordt
daar in de praktijk geen gebruik van gemaakt. In formele zin worden jaarlijks subsidies
verstrekt, terwijl de inhoudelijke afspraken in het licht van het BCF traject in beginsel een
meerjarig wederzijds commitment inhouden. Bovendien is het in het licht van behoorlijk
bestuur niet zo, dat het college van het één op het andere jaar de subsidierelatie met
langjarige relaties kan verbreken en het college aan een andere partij de subsidie kan
toekennen. In materiële zin is dus sprake van meerjarige subsidies, in formele zin niet.
Aanbeveling 5
De rekenkamercommissie geeft de raad in overweging om te beslissen met een aantal
grotere subsidieontvangers in het kader van BCF meerjarige subsidieafspraken te maken.
Hoewel de gemeente zich met het verstrekken van meerjarige subsidies voor meer
(bijvoorbeeld vier) jaren vastlegt, heeft dit de volgende voordelen:
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- Het verstrekken van meerjarige subsidies betekent, dat de raad hierover zou moeten
besluiten, omdat het budgetrecht van de raad hiermee gemoeid is. Daarmee heeft de
raad meer zicht en grip op deze belangrijke subsidierelaties.
- Effecten worden meerjarig gerealiseerd. Meerjarige subsidierelaties sluiten dus aan
op de doelstelling om consistenter op effecten te sturen.
- Het meerjarige commitment vanuit de gemeente kan de gemeente aantrekkelijker
maken voor andere aanbieders, waardoor de gemeente meer keuze heeft.
- Het geeft de subsidieontvangers rust en focus op de uitvoering - er is geen jaarlijks
risico voor nieuwe ‘aanbesteding’ en ‘gunning’ aan een andere partij.

Conclusie 6
Er wordt inhoudelijk onvoldoende relatie gelegd tussen de doelstellingen (en na te streven
effecten) uit de programmabegroting, de doelstellingen uit de doelenboom en de
doelstellingen die in individuele beschikkingen worden bepaald. Dit betekent dat
kaderstelling vanuit de raad met betrekking tot de inhoudelijke bijdragen, die met subsidies
gerealiseerd moeten worden, onvoldoende tot zijn recht komt.
Aanbeveling 6
Zorg voor een consequent gebruik van definities en een consequente doorvertaling van
doelstellingen uit de programmabegroting naar alle onderliggende documenten zodat een
eenduidige en expliciete koppeling ontstaat tussen de door de raad vastgestelde
beleidskaders en subsidiedoelen in de subsidieregels. Draag daarbij zorg voor een expliciete
en deugdelijke verwijzing tussen doelstellingen in verschillende documenten.
Conclusie 7
Er wordt gewerkt met verschillende grensbedragen. Mogelijk valt een efficiencyslag te maken
wanneer bedragen van dezelfde orde van grootte samenvallen (bijvoorbeeld 75.000,- en
100.000,- euro). Mogelijk kan het grensbedrag van 2.500,- euro samenvallen met het
grensbedrag van de vrijwilligersvergoeding.
Aanbeveling 7
Harmoniseer grensbedragen en leg deze vast in de eerstvolgende bijstelling van het
betreffende beleidskader.

Hoofdstuk 5 Reactie college hoor- wederhoor
Dit hoofdstuk bevat de reactie van het college naar aanleiding van de hoor- wederhoor
procedure.
Rekenkamercommissie Zwijndrecht
T.a.v. Mevrouw P. Habets
Postbus 15
3330AA ZWIJNDRECHT

Onderwerp

Van/behandeld door
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Rekenkamerrapport subsidiebeleid

Wilfred Schultink, Frank Schocke, Kim

14 maart 2017

Visser
Uw kenmerk/schrijven

Ons nummer

9 februari 2017

2017/23

Verzenddatum

Geachte mevrouw Habets,
Aanleiding
Op 9 februari 2017 ontvingen wij van de rekenkamer het rekenkamerrapport over het
subsidiebeleid. In deze brief geven wij onze reactie op achtereenvolgens het proces dat
tijdens het rekenkameronderzoek is doorlopen en de conclusies en aanbevelingen uit het
rapport. Hierbij gaan we ook in op de wijze waarop we deze conclusies en aanbevelingen
mee kunnen nemen in de doorontwikkeling van ons subsidiebeleid zoals dat reeds in gang
gezet is.
Proces rekenkameronderzoek subsidiebeleid
In de afgelopen maanden heeft de rekenkamer onderzoek gedaan naar de uitvoering van het
subsidiebeleid in Zwijndrecht met als doel hierover advies uit te brengen aan de
gemeenteraad. Doel van dit onderzoek was "aanbevelingen te doen die bijdragen aan het
rechtmatig en doelmatig verstrekken van subsidies en de effectiviteit van het
subsidieproces". We hechten waarde aan de rekenkameronderzoeken omdat de conclusies
en aanbevelingen ons kunnen helpen bij het verbeteren van onze processen. Ten aanzien
van het doorlopen proces rondom het onderzoek naar ons subsidiebeleid willen we het
volgende opmerken:



In afwijking van de onderzoeken sinds 2012 heeft u het College verzocht om het
bestuurlijk en het ambtelijk wederhoor te integreren.
U vroeg ons hierbij de technische onjuistheden gescheiden kenbaar te maken.

Omdat voor ons college zorgvuldigheid voorop staat hebben we er bij u op aangedrongen de
procedure die de afgelopen jaren is gevolgd te doorlopen. Hierbij vindt eerst ambtelijk hoor
en wederhoor plaats. Daarna volgt een reactie van het college op het concept rapport waarin
de resultaten van het ambtelijk hoor en wederhoor verwerkt zijn. Daarmee krijgen zowel de
ambtelijke organisatie als de rekenkamercommissie de mogelijkheid om feitelijke
onjuistheden te corrigeren. Ook kan waar nodig nog ontbrekende informatie worden
toegevoegd die van belang is voor de bevindingen van de rekenkamercommissie. Om die
reden betreuren wij het dat de rekenkamercommissie de stap van ambtelijk hoor- en
wederhoor in het proces heeft overgeslagen omdat dit de kwaliteit van het onderzoek en de
resultaten ervan ten goede had kunnen komen.
U heeft ons gevraagd eventuele technische onjuistheden gescheiden kenbaar te maken. We
hebben de ambtelijke organisatie gevraagd het conceptrapport hierop te beoordelen. Het
resultaat daarvan treft u als bijlage bij deze bestuurlijke reactie aan. Wij adviseren u de
rapportage nog aan te passen door de aangegeven feitelijke onjuistheden te corrigeren
voordat u het rapport publiceert.
Reactie op de conclusies en aanbevelingen uit het rapport
Wij hebben kennis genomen van de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamer. In uw
rapport gaat u in hoofdstuk 4 in op de werking van het huidige subsidieproces, de
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waarborgen voor sturing en beheersing van het proces en het verloop van de uitvoering. Wij
geven onze reactie op basis van de conclusies en aanbevelingen die u vermeldt in hoofdstuk
4.5.
Technische onjuistheden kunnen gevolgen hebben voor of nuance aanbrengen in de
bevindingen van de rekenkamer en daarmee ook voor de conclusies en aanbevelingen. We
geven daarom hieronder aan waar de ambtelijke organisatie technische onjuistheden heeft
geconstateerd.
Conclusie 1
Bij conclusie 1 geeft de rekenkamercommissie aan dat de ambtelijke organisatie op een
aantal punten niet opereert binnen de kaders vastgesteld door college en raad.
De bevindingen waarop deze conclusie is gebaseerd zijn niet altijd juist. De rekenkamercommissie concludeert in een aantal van de onderzochte cases dat wordt afgeweken van
randvoorwaarden terwijl dat niet altijd het geval is. Hieronder volgen een aantal voorbeelden.
De bevinding over het ontbreken van de vereiste documenten voor de subsidies voor
Speeltuin West in 2014 en DevelsteinCollege in 2015 is niet correct.
Uw stelt ten onrechte vast dat de beschikkingen voor gymnastiekvereniging O&O en
voetbalvereniging Pelikaan te laat zijn verleend. Conform ASV is het mogelijk de termijn
direct na ontvangst te verlengen. Ook de bevindingen over de tijdigheid van de
waarderingssubsidies zijn niet allemaal correct. De bevinding dat bij de subsidieaanvraag
van gymnastiekvereniging O&O en voetbalvereniging Pelikaan in beide subsidiejaren een
begroting en een dekkingsplan ontbreken is onjuist. Conform de ASV kan het college
bepalen dat een begroting en een dekkingsplan niet hoeven te worden overgelegd. En
omdat de aanvragen voor voetbalvereniging Pelikaan en gymnastiekvereniging O&O geen
meerjarige aanvragen zijn, hoeven er ook geen twee jaarlijkse evaluaties plaats te vinden.
De subsidieaanvraag van voetbalvereniging Pelikaan is te laat ingediend. Omdat de
gemeente gebruik maakt van de hardheidsclausule heeft dit in de rechtmatigheidstoets door
de accountant geen gevolg voor het oordeel over de tijdigheid.
Het betalen van een voorschot bij grote subsidie-instellingen is niet onrechtmatig. Nadat de
raad de begroting heeft vastgesteld, wordt een budget geoormerkt. Vervolgens dient voor 1
januari een voorlopige beschikking te worden afgegeven. Als dat niet mogelijk is, stuurt de
gemeente een brief over het betalen van een voorschot op basis van het door de raad
geautoriseerde budget in de begroting. Bevoorschotting vindt plaats als de beschikking niet
tijdig kan worden afgegeven en alleen bij instellingen met medewerkers in loondienst.
Als de gemeente voornemens is een subsidierelatie te beëindigen dan wordt de instelling
tijdig geïnformeerd over dit voornemen van de gemeente.
Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de bijlage onderdeel feitelijke correcties,
onjuistheden, punt 13 t/m 16.
Wij zijn het met de rekenkamercommissie eens dat onnodige achterstanden en vertraging
van besluiten op subsidieaanvragen voorkomen moeten worden. Gezien het feit dat
vertraging voorkomt in het subsidieproces (aanbeveling 1a), wordt een extra
beheersmaatregel in het proces opgenomen om het risico op vertraging te voorkomen.
Ambtelijk wordt deze aanbeveling inmiddels opgepakt door specifiek een medewerker
verantwoordelijk te maken voor de bewaking van de termijnen en voorwaarden.
Zoals de rekenkamercommissie aangeeft (aanbeveling 1c) moet het subsidiebeleid binnen
de gestelde kaders worden uitgevoerd. Daar waar geen ruimte voor interpretatie van de
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kaders is gegeven moet de regeling worden uitgevoerd zoals vastgelegd. Daar waar de
kaders onvoldoende toepasbaar zijn in de uitvoering van het beleid zullen wij een voorstel
uitwerken om dit aan te passen.
Wij nemen graag het advies over, beschreven in aanbeveling 1b, om de randvoorwaarden en
uitvoeringspraktijk tegen het licht te houden en op basis hiervan desgewenst kaders en
randvoorwaarden te herijken op het daarvoor bevoegde niveau. Naar aanleiding van dit
rekenkameronderzoek worden in de subsidiebeleidsregels 2018, die voor april 2017 moeten
worden vastgesteld, een aantal van de aanbevelingen verwerkt.
Conclusie 2
Bij conclusie 2 geeft de rekenkamercommissie aan dat de informatievoorziening aan de raad
verbeterd kan worden. Bijvoorbeeld als bij belangrijke subsidierelaties bijzondere situaties
optreden waardoor beschikkingen of afrekeningen niet tijdig beschikbaar zijn en door jaarlijks
een rapportage op te stellen ten behoeve van de raad of auditcommissie over subsidies waar
het college in afwijking van de ASV heeft gehandeld (aanbeveling 2b).
Graag komen wij tegemoet aan deze wens. Wij zullen u jaarlijks, gelijktijdig met de
jaarrekening, een subsidie rapportage toesturen waarin we melding maken van bijzondere
situaties waardoor beschikkingen of afrekeningen niet tijdig beschikbaar zijn.
Conclusie 3
De rekenkamercommissie geeft aan dat er te weinig inzicht en overzicht is op de gestelde
doelen, voorwaarden en grondslagen voor de subsidieverlening en de gerealiseerde effecten
van het subsidiebeleid. Doelstellingen, voorwaarden en afspraken worden op verschillende
wijze geoperationaliseerd, op verschillende plaatsen vastgelegd en op een niet transparante
manier gecontroleerd.
Wij hebben de conclusie en bijbehorende aanbevelingen voor wat betreft de doelstellingen,
voorwaarden en operationalisering gelezen in samenhang met conclusie 6 in het
rekenkamerrapport. Graag verwijzen wij hiervoor naar onze reactie hierop.
Met aanbeveling 3a geeft de rekenkamercommissie aan; formuleer doelen, grondslagen voor
subsidieverlening en voorwaarden in de subsidieregeling meer SMART. Meer concrete
informatie over zowel de doelen als de grondslag per doel vergroot de objectieve
toetsbaarheid van de aanvragen aan de subsidieregeling en verkleint daarmee naar
verwachting de kwetsbaarheid voor bezwaar en beroep.
Wij vinden met de rekenkamercommissie dat SMART doelstellingen bijdragen aan een
objectieve toetsing van aanvragen. Om deze reden is, met de invoering van BCF een aantal
jaren geleden, gestart met het bevorderen van het SMART maken van de doelen. Deze
ontwikkeling wordt doorgezet.
In de subsidiebeleidsregels zijn doelen geformuleerd. Daarbij worden ook de
maatschappelijke effecten en subdoelstelling verwoord. Per subsidie zijn nadere
voorwaarden gegeven waarin bewust enige ruimte zit, zodat de subsidie aanvrager de
mogelijkheid heeft om een hiervoor passend voorstel te maken of een subsidie aanvraag in
te dienen dat hieraan bijdraagt. Wij zijn er voorstander van om de voorwaarden niet zo
SMART te maken dat de mogelijkheden voor goede of innovatieve aanbiedingen door
aanbieders beperkt wordt.
Wij nemen de aanbeveling zo over dat we de afspraken over de doelstellingen meer SMART
formuleren in onder andere de subsidiebeschikking (aanbeveling 3b) om daarmee de sturing
op en verantwoording van de prestaties beter te kunnen inrichten waardoor er meer grip op
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de realisatie van het maatschappelijk effect ontstaat. Zoals verder uitgewerkt in antwoord op
conclusie 6, werken wij voor de meten van de realisatie van de doelstellingen aan het
ontwikkelen van instrumenten zoals de meetlat sociaal domein waarmee wij de effectiviteit
van interventies zichtbaar willen maken (outcome in zicht).
De huidige werkwijze is niet kwetsbaar gebleken voor bezwaar en beroep als wij mogen
afgaan op het aantal. De afgelopen 2 jaren, 2015 en 2016 is er slechts één formeel
bezwaarschrift ontvangen. Dit was een bezwaarschrift tegen het afschaffen van subsidie aan
de VVV.
Met aanbeveling 3c adviseert de rekenkamercommissie om transparant te maken hoe wordt
getoetst of subsidie ontvangers aan de doelstellingen en voorwaarden hebben voldaan, waar
dat uit blijkt en waar dat wordt vastgelegd.
Zoals u in deze reactie kunt lezen bij conclusie 6, zijn in de programmabegroting de
indicatoren vastgelegd die uitgangspunt zijn voor de doelenboom. Deze doelenboom wordt
door diverse ontwikkelingen periodiek herzien. Om de doelen te realiseren worden
verschillende instrumenten ingezet en interventies gepleegd.
Gezien de complexiteit van het sociaal domein, zijn er bij het realiseren van
maatschappelijke effecten altijd meerdere factoren die een resultaat bepalen. Vanwege de
rol die de gemeente sinds 1 januari 2015 heeft binnen het sociale domein vinden we
transparantie over de relatie van effecten, instrumenten en resultaten van belang. Om daar
voor de toekomst meer zicht op te krijgen zijn initiatieven genomen zoals de meetlat sociaal
domein en outcome in zicht. Wij vinden daarmee ook dat de opdrachtgeversrol van de
gemeente nog verbetering verdient.
Daarnaast wordt bij de grote subsidie ontvangers gewerkt met accounthouders. Op dit
moment wordt gewerkt aan de doorontwikkeling en verdere structurering van de
accountgesprekken. Hiermee wordt een meer uniforme beoordeling van de realisatie van de
prestaties door de subsidie ontvanger, beschreven met de subsidiebeschikking, en een meer
uniforme vastlegging van de accountgesprekken gerealiseerd. Op deze manier wordt ook via
de accountgesprekken tot een meer objectief oordeel en vastlegging van de inhoudelijke
prestaties gekomen.
Conclusie 4.
De rekenkamercommissie komt tot de conclusie dat door de archivering onvoldoende
zichtbaar is hoe toetsing plaatsvindt. Hiermee is werk niet overdraagbaar. Met aanbeveling 4
adviseert u voor grotere subsidies een (digitaal) logboek bij te houden om werkzaamheden
ten behoeve van de uitvoering van het subsidiebeleid transparant en overdraagbaar te
maken.
Op dit moment wordt in regionaal verband gewerkt aan verbetering archiveringssysteem en
de opvolger van Mozaïek, ons digitaal archief systeem (KZA). Zolang dit systeem nog niet is
gerealiseerd werken wij ook met een papieren dossier. Een logboek zien wij hier niet als
oplossing. Wij zijn mening dat goede dossiervorming, waarin alle documenten m.b.t. de
subsidie en subsidie ontvanger worden vastgelegd, voldoende waarborgen moet geven voor
de beheersing van het subsidieproces. Behalve alle formele documenten worden daarin ook
de verslagen van accountgesprekken en alle afspraken met de subsidieontvangers
vastgelegd. Met zo'n dossier moet op elk moment door elke bevoegde medewerker de
benodigde informatie te vinden zijn.
Wij hebben ervaren dat het papieren dossier, dat door het regionaal archief wordt bewaard,
niet zodanig wordt gearchiveerd dat afgehandelde subsidies uit eerdere jaren goed te
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reproduceren zijn. Om die reden zullen wij als extra beheersmaatregel de papieren dossiers
van afgehandelde subsidies niet overdragen aan het centraal archief. Als college dringen wij
erop aan dat het KZA zo spoedig mogelijk operationeel is.
Conclusie 5.
De rekenkamer geeft aan dat de subsidieregeling ruimte laat voor het verstrekken van
meerjarige subsidies maar dat daar in de praktijk geen gebruik van wordt gemaakt. Met
aanbeveling 5 geeft u de raad in overweging om te beslissen met een aantal grotere
subsidiënten in het kader van BCF meerjarige subsidieafspraken te maken.
Het college zou graag de ruimte krijgen van de raad om meerjarige subsidieafspraken te
maken. Wij herkennen de voordelen zoals de rekenkamercommissie die benoemt. Zoals u
aangeeft raakt dit het budgetrecht van de raad waardoor dit ook gevolgen heeft voor de
begrotingbehandeling.
Conclusie 6
Met conclusie 6 geeft u aan dat er inhoudelijk onvoldoende relatie wordt gelegd tussen de
doelstellingen (en na te streven effecten) uit de programmabegroting, de doelstellingen uit de
doelenboom en de doelstellingen die in individuele beschikkingen worden bepaald. U stelt
dat dit betekent dat de kaderstelling vanuit de raad met betrekking tot de inhoudelijke
bijdragen, die met subsidies gerealiseerd moeten worden, onvoldoende tot zijn recht komt. U
beveelt aan te zorgen voor een consequent gebruik van definities en een consequente
doorvertaling van doelstellingen uit de programmabegroting naar alle onderliggende
documenten zodat een eenduidige en expliciete koppeling ontstaat tussen de door de raad
vastgestelde beleidskaders en subsidiedoelen in de subsidieregels. U adviseert daarbij te
zorgen voor een expliciete en deugdelijke verwijzing tussen doelstellingen in verschillende
documenten.
Wij zijn het met de rekenkamercommissie eens dat de kaderstellende en controlerende rol
van de raad wordt ondersteund als inzichtelijk is hoe doelen uit de programmabegroting te
koppelen zijn aan onderliggende beleidsdocumenten en doelen voor subsidieverstrekkingen.
Dit vindt plaats met behulp van een doelenboom. U geeft aan dat de relatie tussen de
doelstellingen in de programmabegroting en de doelstellingen in de subsidiebeschikking
aantoonbaar is maar dat de samenhang niet eenvoudig te zien is en enige analyse vraagt.
We werken al sinds 2010 met een doelenboom en daarmee samenhangend de
subsidiebeleidsregels. Bij de totstandkoming van de doelenboom is de gemeenteraad
betrokken geweest. De doelenboom wordt met enige regelmaat op basis van nieuwe
ontwikkelingen, nieuw beleid, nieuwe wetgeving herzien en is daarmee geen statisch
instrument. De subsidiebeleidsregels worden jaarlijks aangepast.
In de afgelopen jaren is de doelenboom op onderdelen herzien. Aanleiding daarvoor waren
onder andere de transities in het sociaal domein. Het sociaal domein is in beweging en in
ontwikkeling. De doelenboom blijkt een complex instrument te zijn voor het sociaal domein.
Om doelen te realiseren worden vaak meerdere instrumenten ingezet en interventies
gepleegd. Om effecten te bereiken wordt gekozen voor een meervoudige aanpak die zich
niet altijd eenduidig in een doelenboom laat vatten. Om die reden zijn we andere
instrumenten aan het ontwikkelen zoals de meetlat om de effectiviteit van interventies
zichtbaar te maken, outcome in zicht. In de praktijk blijkt dat bekend is welk effect wordt
beoogd (outcome) en welke interventies (middelen) daaraan naar verwachting bijdragen. Die
causaliteit blijkt niet altijd even makkelijk aan te tonen. Daaraan moet bijvoorbeeld de eerder
genoemde meetlat gaan bijdragen.
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Doelen uit programmabegroting, worden niet letterlijk vertaald in (subsidie)beleidsdoelen. Zo
hebben we er bij de begroting 2017 voor gekozen om ons te beperken tot de (echte, nog
overgebleven) speerpunten uit het raadsprogramma. Het subsidiebeleid omvat meer
onderwerpen en doelen dan het raadsprogramma. Tegelijkertijd wordt slechts een deel van
onze doelen door middel van het subsidiebeleid gerealiseerd. Hieronder volgt een voorbeeld
om dit te illustreren:
In programma 1 "Jeugd en Onderwijs" zijn verschillende doelen opgenomen. Deze doelen
realiseren we door middel van instrumenten en interventies vanuit verschillende andere
beleidsvelden. Een deel van de doelstellingen wordt gerealiseerd door inkoop bij
Serviceorganisatie jeugd, een deel door de inzet van straatcoaches e.d. en niet door het
subsidiebeleid. Tezamen draagt dat bij aan de realisatie van de doelen uit het programma.
Daarom is enige analyse noodzakelijk om de relatie tussen de doelstellingen in de
programmabegroting en de doelstellingen in de subsidiebeschikking aan te tonen. Wij vinden
het belang dat de raad de zowel de regionale indicatoren als de lokale afspraken kan
monitoren. We gaan op zoek naar een praktische vertaling hiervan.
Wel kan de samenhang van doelen in de doelenboom worden vergroot door het gebruik van
dezelfde definities en taal. Deze aanbeveling nemen wij dan ook graag over. Hierbij zijn de
definities en woordkeus uit (nieuwe) wetgeving leidend en deze kunnen afwijken van de
bewoording in het raadsprogramma.
Bij de herziening van de doelenboom, maar ook de verdere ontwikkeling van andere
instrumenten die een bijdrage leveren aan het vergroten van de effectiviteit van de inzet van
onze middelen betrekken we graag de gemeenteraad.
Conclusie 7
De rekenkamer constateert dat er mogelijk een efficiencyslag te maken is wanneer
grensbedragen van dezelfde orde van grootte samenvallen. Daar waar door harmonisering
de uitvoering van het beleid versimpeld kan worden nemen we deze aanbeveling graag over.
Het genoemde voorbeeld om het grensbedrag van 2.500,- euro als maximale subsidie aan
natuurlijke personen te laten samen vallen met het grensbedrag van de
vrijwilligersvergoeding beperkt teveel de mogelijkheden voor natuurlijke personen om
subsidies aan te vragen voor kleinere evenementen. Bij koppeling van dit grensbedrag aan
de fiscale regels van de inkomstenbelasting voor de vrijwilligersvergoeding wordt het
subsidiebedrag beperkt tot 1.500,-- euro.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

De secretaris

De burgemeester
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Hoofdstuk 6 Nawoord
Dit hoofdstuk bevat de reactie van de rekenkamercommissie naar aanleiding van de reactie
van het college.
De rekenkamercommissie dankt het college voor de uitgebreide reactie en het gegeven dat
de aanbevelingen worden onderschreven, al dan niet met een nadere toelichting.
Op enkele punten van het college komen wij in dit nawoord terug:
Hoor-wederhoorprocedure
Juist omdat het college aangeeft te staan voor een zorgvuldig proces, bevreemdt het de
rekenkamercommissie dat de door de rekenkamercommissie gehanteerde basis voor een
zorgvuldig wederhoor - de verordening op de rekenkamercommissie - in deze brief wederom
door het college ter discussie wordt gesteld.
In overleg is de rekenkamercommissie altijd bereid te praten over een wederzijds haalbare
planning, maar wel vanuit het wederzijdse besef dat de rekenkamercommissie binnen de
grenzen van de verordening eigenaar is van het onderzoeksproces. De
rekenkamercommissie gaat er vanuit dat dit vertrekpunt bij volgende onderzoeken niet meer
door het college ter discussie wordt gesteld.
Reactie op conclusie 1
Het college en de ambtelijke reactie nemen als vertrekpunt een formeel rechtmatige
benadering. De conclusie van het onderzoek is op dit punt niet dat het college niet
rechtmatig gehandeld heeft, maar dat het de eigen beleidsnormen niet haalt, waardoor onder
meer een overdadig beroep op de hardheidsclausule gedaan is, in ieder geval in de door de
rekenkamercommissie onderzochte cases. De hardheidsclausule bestaat volgens de
rekenkamercommissie niet om een van het eigen beleid afwijkende uitvoeringspraktijk te
legitimeren, maar alleen om echte uitzonderingen te kunnen aanpakken.
Reactie op conclusie 2
De rekenkamercommissie merkt op dat op aanbeveling 2a niet door het college wordt
ingegaan.
Reactie op conclusie 6
De rekenkamercommissie waardeert dat het college bereid is mee te werken aan
aanpassingen en daar de raad bij te betrekken. Gezien het belang van met name
aanbeveling 6 voor de kaderstellende rol van de raad dringt de rekenkamercommissie aan
op een concrete planning van het proces.

Bijlage 1 Afkortingenlijst
AO/IC

Administratieve Organisatie / Interne Controle

ASV

Algemene Subsidie Verordening

AWB

Algemene Wet Bestuursrecht
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BCF

Beleidsgestuurde Contract Financiering

BW

Burgerlijk Wetboek

EG

Europese Gemeenschappen

KvK

Kamer van Koophandel

MO

Maatschappelijke ontwikkeling

SMART

Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten
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Bijlage 2 Referentiekader
Deze bijlage gaat in op de wijze waarop wij sturing en beheersing in deze quick scan
vertalen in normen c.q. een referentiekader.
1. Er dienen beleidskaders en regelgeving vastgesteld te zijn op basis waarvan sturing
op gemeentelijke beleidsdoelstellingen aan de hand van subsidies mogelijk is:
a. Er zijn heldere beleidsinhoudelijke doelstellingen waaraan subsidiebudgetten zijn
gekoppeld
b. Er zijn heldere subsidieregels (dat wil zeggen regels die toetsing mogelijk maken) die
het verstrekken van subsidie koppelen aan het realiseren van gemeentelijke
beleidsdoelstellingen
c. De regelgeving biedt voldoende mogelijkheden voor de gemeente om hierop
(tussentijds) te sturen en daar verantwoording over af te leggen aan de raad
d. De regelgeving is doelmatig in de zin dat er een balans is tussen regeldruk en het
belang (financieel / inhoudelijk) dat met de subsidie is gemoeid
2. Er is een proces ingericht dat sturing en beheersing van het subsidie-instrument
mogelijk maakt:
a. De inrichting van het proces sluit aan op de verantwoordelijkheden van resp. raad,
college en organisatie
b. Het proces voorziet zowel in beleidsinhoudelijke - als in financiële sturing en
verantwoording van subsidies
3. De uitvoering van het subsidiebeleid sluit aan op de daartoe vastgestelde kaders en
procesinrichting:
a. Eventuele prestatie-afspraken zijn getoetst aan de in de subsidieregeling
vastgestelde doelen
b. Procedures dienen tijdig te worden afgerond, conform bepalingen in de ASV en de
subsidieregeling
c. De gemeente ziet toe op een doelmatige en doeltreffende besteding van de
subsidiegelden
d. De gemeente toetst de aanvragen voor subsidie op volledigheid, conform de ASV
e. De gemeente beoordeelt of de subsidie is besteed conform de afspraken in de
subsidieregeling, beschikking en onderliggende documenten
f. De gemeente beoordeelt of aan de gestelde voorwaarden is voldaan die in ASV, de
subsidieregeling en met individuele afspraken zijn vastgelegd
g. De gemeente baseert de afrekening op een beoordeling van de prestaties
h. De gemeente stuurt het subsidiebeleid en de afspraken met instellingen (bij) op basis
van de vastgestelde prestaties
i. De uitvoering biedt een juiste inzet van de verschillende subsidievormen, conform de
subsidieregeling
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Bijlage 3 Caseselectie 2014 en 2015

BELEIDSTERREIN INSTELLING

CULTUUR

SPORT

WELZIJN

ONDERWIJS

TYPE
SUBSIDIE6

BEDRAG
2015

BEDRAG
2014

Stichting Beeldenpark
Drechtoevers

Exploitatie

€ 7.539

€ 7.428

Persoon X

Incidenteel

€ 1.000

nvt

Gymnastiekvereniging
O&O

Jeugdsubsidie
sport

€ 15.780

€17.100

Voetbalvereniging Pelikaan

Jeugdsubsidie
sport

€ 11.610

€ 11.820

Stichting Slachtofferhulp

Exploitatie

€ 9.354

€ 9.234

Stichting Speeltuin West

Exploitatie

€ 17.762

€ 17500

Diverz

Exploitatie

€ 1.227.884

€ 1.209.737

Stichting Vivenz (AMW)

Exploitatie

€ 318.372

€ 311.834

DevelsteinCollege (SMW)

Exploitatie

€ 42.608

€ 42608

Loket Zwijndrechtse Waard

Doelsubsidie

€ 35.000

€35.000

6 Typen subsidie volgens opgave verstrekt door ambtelijke organisatie.
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Bijlage 4 Lijst geraadpleegde bronnen
Naast de ter beschikking gestelde documenten uit de digitale dossiers van de tien
geselecteerde cases, zijn voor de Quick Scan de volgende bronnen geraadpleegd:
1. Handboek Key-accounthouders BCF
2. Beleids- en subsidiekader Brede School Zwijndrecht
3. Organogram 2016
4. De Algemene Wet Bestuursrecht. Wet van 4 juni 1992, houdende algemene regels
van bestuursrecht
5. Algemene Subsidieverordening gemeente Zwijndrecht 2005
6. Algemene Subsidieverordening gemeente Zwijndrecht 2015
7. Beleidsregels voor subsidieverstrekking gemeente Zwijndrecht 2014
8. Subsidieregeling voor subsidieverstrekking gemeente Zwijndrecht 2015
9. Samen Top - Plan van aanpak combinatiefunctionarissen en brede scholen gemeente
Zwijndrecht 2013 - 2016
10. Model Algemene Subsidieverordening van de Vereniging Nederlandse Gemeenten
11. Document “hoofdproces subsidie verstrekken”
12. Cultuurnota 2010
13. Perspectiefnota ambities in balans 2009
14. Geldleenovereenkomst O&O
15. Beleidslijnen gemeentelijk vastgoed
16. IC subsidies checklisten
17. Mandaatbesluit MO
18. Mandaatbesluit MO ondermandaten
19. Managementletter 2014
20. Managementletter 2015
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Bijlage 5 Interviewtopics per interviewronde
Algemene onderwerpen interviewronde 1
1.

De uitvoering van het subsidieproces, van aanvraag tot en met verantwoording en
vaststelling.

2.

De rolverdeling in het subsidieproces.

3.

Voorwaarden en doelstellingen die aan subsidierelaties worden gesteld.

Bij de eerste interviewronde is per case een aantal specifieke interviewvragen gesteld,
zie daarvoor pagina 2 en verder.

Algemene onderwerpen interviewronde 2
1.

Het onderscheid tussen de ASV en de subsidieregeling.

2.

De aanwezigheid van een controleprotocol bij de interne controller / accountant van
de subsidieontvanger.

3.

Het vastleggen van en communiceren over de gemaakte afspraken met subsidieontvangers

4.

De kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad.

5.

Sturing op tijdigheid in procedures.

6.

Aanwezigheid van een overzicht op prestaties op de subsidiebeleidsdoelstellingen.
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Interviewvragen per case interviewronde 1

Diverz:
1. Historie
- Hoe heeft dit account zich ontwikkeld?
- In hoeverre waren er problemen in het recente verleden?
- Hoe is de relatie met de subsidie-ontvanger?
2. Komen overeen dat 2015 niet zal worden afgerekend op geleverde
prestatie-indicatoren, maar op het totaal (inhoud en prestaties). Verder
staat er dat prestaties en resultaten de basis vormen voor een
beoordeling:
- Wat wordt er met ‘de inhoud’ bedoeld? En hoe wordt precies
afgerekend?
- Wat is de waarde van prestatie-indicatoren hierin?
3. In een eerder gesprek gaf je aan te signaleren op basis van
accountgesprekken. Van deze gesprekken zijn geen verslagen
beschikbaar
- Hoe wordt er gestuurd, en waarmee kan dat worden aangetoond?
- Waar blijkt uit dat er gesignaleerd (en gestuurd) wordt op basis van
accountgesprekken?
- In hoeverre zijn ervaringen uit 2014 meegenomen in de
opdrachtformulering van 2015? Is hier bewijs van?
4. De vaststelling van Diverz is uitgesteld in verband met een rechtszaak.
- Waar gaat deze rechtszaak over en wat is het geschil?
- Heeft dit impact op de subsidierelatie? Zo ja, welke?
5. Diverz maakt gebruik van een egalisatiereserve. In 2014 en 2015 is
geen bewijs aangetroffen dat deze getoetst zijn.
- In hoeverre is de reserve getoetst? Door wie? En welk belang
hecht de gemeente aan een toetsing van dit reserve?
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Vivenz
1. Historie
- Hoe heeft dit account zich ontwikkeld?
- In hoeverre waren er problemen in het recente verleden?
- Hoe is de relatie met de subsidie-ontvanger?
2. De subsidieaanvraag is op 30 juni 2014, de toekenning dateert van
26 oktober 2015. Dat is 16 maanden na aanvraag. Wel is in december
2014 een voorschot van € 150.674,25 betaald.
- Op welke manier heeft Vivenz het recht op subsidie verworven? Er
is immers geen beoordeling van de aanvraag in december 2014.
3. In de uitvoeringsovereenkomst wordt geen zichtbare link aangetroffen
tussen producten/activiteiten en doelen/activiteiten uit de doelenboom.
- In hoeverre is de doelenboom leidend in het formuleren van
producten/activiteiten in de uitvoeringsovereenkomst?
- In hoeverre wordt (achteraf) getoetst of de subsidieontvanger
heeft bijgedragen aan de doelen uit de doelenboom?
4. In het dossier van 2014 worden verschillende bedragen genoemd.
319k en 311k. Het subsidieplafond is 307k.
- Op welke grond is van het subsidieplafond afgeweken, hoe is het
nieuwe bedrag tot stand gekomen? Is hier bewijs van?
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Gymnastiekvereniging O&O
1. Historie
- Hoe heeft dit account zich ontwikkeld?
- In hoeverre waren er problemen in het recente verleden?
- Hoe is de relatie met de subsidie-ontvanger?
2. Er is een aantal bevindingen. Zo is de waarderingssubsidie iets hoger
dan € 15.000,--, zijn geen doelenbegroting en of dekkingsplan
aangetroffen en is er geen inhoudelijke verslaglegging aangetroffen
terwijl de subsidie meer dan 5k betreft.
- Wat is in de beoordeling van subsidieaanvragen en
vaststellingsverzoeken het verschil tussen waarderings- en
doelsubsidies?
- Van welke kaders wordt uitgegaan bij de beoordeling van
aanvragen en de vaststelling van waarderingssubsidies?

Voetbalvereniging Pelikaan
1. Historie
- Hoe heeft dit account zich ontwikkeld?
- In hoeverre waren er problemen in het recente verleden?
- Hoe is de relatie met de subsidie-ontvanger?
2. Er is een aantal bevindingen. Zo zijn geen verantwoording, geen
verslag en geen overzicht van inkomsten en uitgaven aangetroffen.
Ook is geen evaluatie aanwezig terwijl er sprake lijkt van een
meerjarige subsidie.
- Hoe wordt gestuurd op waarderingssubsidies?
3. In 2014 en 2015 wordt direct vastgesteld bij de beschikking. In 2014 is
dat alleen toegestaan bij subsidies van € 3.000,-- of minder. In 2015 is
verantwoording verplicht bij subsidies vanaf € 5.000,--.
- Op welke manier wordt gecontroleerd of de activiteiten zijn
verricht? Is hier bewijs van?
- In hoeverre wordt getoetst of de subsidies bijdragen aan de
gemeentelijke doelen?
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Loket
1. Historie
- Hoe heeft dit account zich ontwikkeld?
- In hoeverre waren er problemen in het recente verleden?
- Hoe is de relatie met de subsidie-ontvanger?
2. In de beschikking staan de doelen uit de doelenboom en de
beleidsregels uit 2011 genoemd. In de offerte worden deze niet
genoemd.
- In hoeverre wordt een link gelegd tussen activiteiten in de offerte,
doelen in de doelenboom en het subsidiebeleidskader?
- Hoe wordt gestuurd op de doelen waaraan de subsidies moeten
bijdragen?
3. Er wordt gesproken over een vierjarig beleidsplan. Wellicht geeft dit
reden voor twee jaarlijkse evaluatie, zoals in de verordening staat.
- In hoeverre wordt (tweejaarlijks) geëvalueerd?
- Op basis waarvan wordt tussentijds bijgestuurd. Is hier bewijs van?
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Eventueel bij
tijd over of
als het ter
sprake komt

Slachtofferhulp
1. Historie
- Hoe heeft dit account zich ontwikkeld?
- In hoeverre waren er problemen in het recente verleden?
- Hoe is de relatie met de subsidie-ontvanger?
2. Om welke redenen is Slachtofferhulp van waarderingssubsidie (2014)
naar doelsubsidie (2015) gegaan?
3. Hoe is bepaald welke doelen worden gesteld aan deze subsidie, en
waar zijn deze opgenomen?

Persoon X
1. Historie
- Hoe heeft dit account zich ontwikkeld?
- In hoeverre waren er problemen in het recente verleden?
- Hoe is de relatie met de subsidie-ontvanger?
2. In eerste instantie wordt gecommuniceerd dat geen subsidies aan
particulieren worden toegekend. Later wordt aangeraden dat dit op
persoonlijke titel kan worden aangevraagd. Hoe is deze verwarring tot
stand gekomen?

Beeldenpark
1. Historie
- Hoe heeft dit account zich ontwikkeld?
- In hoeverre waren er problemen in het recente verleden?
- Hoe is de relatie met de subsidie-ontvanger?
2. Er wordt een storting van € 3.000,-- voorgenomen.
- Op welke wijze is deze beoordeeld? En is daar bewijs van?

Speeltuin West
1. Historie
- Hoe heeft dit account zich ontwikkeld?
- In hoeverre waren er problemen in het recente verleden?
- Hoe is de relatie met de subsidie-ontvanger?
2. In hoeverre hebben de wijzigingen in het bestuur gevolgen gehad voor
(het beoordelen van) de subsidie?
3. Om welke redenen is meer subsidie toegekend dan is aangevraagd?
4. Hoe is de financiële
(egalisatiereserve)
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Eventueel bij
tijd over of
als het ter
sprake komt

DevelsteinCollege
1. Historie
- Hoe heeft dit account zich ontwikkeld?
- In hoeverre waren er problemen in het recente verleden?
- Hoe is de relatie met de subsidie-ontvanger?
2. Hoe wordt bepaald welke doelen worden gesteld aan deze
subsidieontvanger (doelenboom komt nergens terug)?
3. In hoeverre wordt bij de vaststelling teruggekeken naar de beschikking
(er is een doelstelling verdwenen in de aanvraag tot vaststelling)?
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Bijlage 6 Reacties hoor en wederhoor procedure
In onderstaande tabel zijn de reacties na het ambtelijk hoor en wederhoor opgenomen. Aan
de rechterzijde van de tabel is weergegeven of en hoe de reactie is verwerkt in het rapport.
Reactie ambtelijk hoor en wederhoor
Verwerking rekenkamercommissie
A. Feitelijke correcties, onjuistheden
1. Blz. 12. 4e alinea (en in de rest van het
Door het hele rapport de term subsidient
29 maal vervangen door
rapport)
subsidieontvanger.
De subsidient is de subsidiegever. Maar
hier wordt bedoeld de subsidieontvanger.
De onjuiste terminologie wordt in het
gehele rapport aangetroffen.
2. Blz. 12, 5e alinea
 De doelen in de doelenboom ……
Het SMART maken wordt ook ambtelijk
van belang geacht maar er wordt een
optimum gezocht in de mogelijkheden
hiervoor. Met de invoering van BCF een
aantal jaren geleden, is gestart met het
bevorderen van het SMART maken van
de doelen.
Het SMART maken van de prestaties en
doelen van Diverz is door de aard van de
activiteiten lastiger te maken dan voor de
prestaties van Vivenz. Bij Vivenz kan de
waardering van de klant voor de hulp
gemakkelijker smart en gemaakt worden.
Bijvoorbeeld door de ervaring in een
gesprek te meten.
Bij Diverz worden o.a. jongeren
doorverwezen. De kwaliteit van een
doorverwijzing is nauwelijks te meten bij
de klant. Daarom worden andere
manieren gezicht om de realisatie van de
prestaties en doelen te meten.
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aanpassing van het rapport.
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3. Blz. 13 laatste alinea
 BCF is de meest recent ontwikkelde
subsidiesoort
BCF is geen subsidiesoort. Het is een
proces zoals is beschreven op blz. 14 van
het rekenkamerrapport. Ook op 24 en
verder in het rapport wordt de term BCF
subsidies gebruikt.
4. Blz. 19, figuur 4. Kerndoelstellingen van
programmabegroting naar
subsidiebeschikking
Figuur 4 is niet geheel correct. De
uitvoeringsovereenkomst hoort alleen bij
de werkmethodiek BCF. Het is geen
onderdeel van het reguliere
subsidieproces.

5. Blz. 20, 1e alinea
 N.B. De doelstellingen zijn bij
benadering aan elkaar gerelateerd.
Dit is een te eenvoudige voorstelling van
zaken. Voor de toelichting hierop
verwijzen wij graag naar punt 7 bij het
onderdeel 'Aanvullende feiten of tekst ter
verduidelijking'. De doelstellingen zijn aan
elkaar gerelateerd.
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In het rapport aanpassing gemaakt. BCF
beschreven als werkmethode in het
proces van subsidieverstrekking.
Vermeld dat subsidies die zijn verstrekt
volgens de BCF methode in dit rapport
‘grote doelsubsidies’ worden genoemd.
BCF subsidies zijn aangepast naar grote
doelsubsidies.
Bij figuur 4 vermeld dat wij doelstellingen
en activiteiten van de
programmabegroting, de subsidieregeling
(en doelenboom), de
uitvoeringsovereenkomst en de
subsidiebeschikking die gebruikt worden
bij de BCF werkmethode voor grote
doelsubsidies, volgordelijk in beeld
hebben gebracht.
Als N.B. vermeld dat voor subsidies die
niet volgens de BCF werkmethode zijn
verstrekt, geen uitvoeringsovereenkomst
wordt opgesteld.
Geen feitelijke onjuistheid, leidt niet tot
aanpassing van het rapport.
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6. Blz. 21 1e alinea
 Daarmee mist de operationele
aansluiting tussen de
programmabegroting en het subsidieinstrument
Dat de operationele aansluiting wordt
gemist is ons inziens te kort door de
bocht. Er kan slechts worden
geconcludeerd dat de operationele
aansluiting, zonder nadere analyse niet
direct zichtbaar is.
Zoals wij bij punt 7 van onderdeel B
'Aanvullende feiten of tekst ter
verduidelijking' van deze reactie hebben
aangegeven vinden wij het ambtelijk een
goede aanbeveling om in de nieuwe
cyclus de teksten voor maatschappelijke
effecten in de programmabegroting qua
terminologie gelijk te laten lopen aan de
maatschappelijke effecten uit de
subsidieregeling.
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Geen feitelijke onjuistheid, leidt niet tot
aanpassing van het rapport.

