
BESPREKING SUBSIDIEVOORWAARDEN/KADERS IN COMMISSIE BFE 13 FEBRUARI 

 

INLEIDING 

(Betreft project NOPpedia) 

Naar aanleiding van de raadsvergadering in januari jl. hebben meerdere partijen aangegeven 

behoefte te hebben om, in het licht van de NOPpedia-discussie, te beoordelen of de huidige 

subsidieverordening voor de raad voldoende is om de controlerende rol te kunnen 

uitoefenen. Met name op de toetsing en de wijze om tot vaststelling van de subsidie over te 

gaan leven er nogal wat vragen in de raad. 

ONS en de SP hebben tijdens het debat een motie aangehouden, c.q. ingetrokken, waarbij 

nader onderzoek wenselijk werd geacht  m.b.t. de controle op de toetsing van de 

gehanteerde  kaders om tot vaststelling van de verleende subsidie over te gaan. In 

voornoemd geval (NOPpedia) betrof het een incidentele subsidie ter waarde van € 100.000,= 

en een aansluitend te verstrekken subsidie van € 20.000,= 

Gebleken is dat de vaststelling door het college weliswaar is uitgesteld met 8 maanden ivm 

het niet voldoen aan de voorwaarden van vaststelling, maar dat uiteindelijk tóch tot 

vaststelling werd overgegaan terwijl – naar de mening van diverse raadsfracties – het 

product als onvoldoende kan worden beoordeeld. 

Het doel van het gesprek is met u als Commissie te bespreken in hoeverre de huidige 

verordening voldoende handvatten biedt om komen tot een afdoende controlemechanisme 

waarbij niet achteraf kan worden geconstateerd dat er niet voldaan is aan de gevraagde 

leveringscondities (vaststellingsvoorwaarden). 

Kan de raad op enigerlei wijze betrokken worden nog voorafgaand aan het moment van 

vaststelling subsidie? Wat is de verhouding/rol college/raad in deze?  

 

Wij brengen dan ook gaarne de onderstaande documenten in om i.c. NOPpedia nog eens te 

toetsen waarom een dergelijk proces toch de kwalificatie “vaststelling subsidie” heeft 

verkregen. 

De vragen die de ONS en de SP fractie graag aan de commissie wil voorleggen  

1 Voldeed op het moment van kaderstelling het product aan de randvoorwaarden 

zoals gesteld bij de producteisen? 

2 Was het toetsingskader voldoende scherp gedefinieerd om überhaupt tot 

vaststelling over te kunnen gaan? 

Toekomst: 

3 Welke kaders, (kwaliteits)regels of toetsingsmomenten moeten extra worden 

ingebouwd bij dergelijke grote projecten alvorens  tot vaststelling subsidie over te 

gaan? 



4 Vindt de raad dat kan worden volstaan met de huidige regels/kaders vaststelling 

subsidie? 

5 De kwaliteit van het product is beoordeeld door een externe stichting, die het als 

voldoende beoordeeld heeft, waarop het college deze beoordeling heeft 

overgenomen als onderlegger voor de vaststelling. Hoe is deze getrapte 

beoordeling om te buigen naar iets dat wél leidt tot een direct oordeel van het 

college? 

6 Vindt de raad  het wenselijk om -deelopleveringen-  te toetsen als men overgaat 

tot het verstrekken van incidentele subsidie? Zo ja, dienen daar ook financiele 

consequenties aan verbonden te worden? Betaling bij deelleveringen? 

Bijvoorbeeld 50%-30%-20% in termijnen waarbij deelleveringen getoetst worden 

op vooraf vastgestelde kwaliteit 
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