MOTIE
Onderwerp: subsidieregister
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 13-12- 2012;
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. de gemeente jaarlijks vele structurele en incidentele subsidies verleent;
2. het KlantContactCentrum dé ingang vormt voor alle vragen aan de gemeente en
www.noordoostpolder.nl de komende jaren wordt uitgebouwd tot een volwaardig
kanaal voor dienstverlening en informatie;
3. instellingen, verenigingen e.d. vaak ook de facto worden gesubsidieerd door
middel van het verlenen van diensten en faciliteiten onder de kostprijs, of via
daarmee vergelijkbare mechanismen 'indirecte subsidiëring';
4. dergelijke mechanismen wellicht minder eenvoudig inzichtelijk te maken zijn dan
directe subsidiering,
van mening dat
1. verstrekte subsidies goed vindbaar moeten zijn op de website;
2. deze subsidies dat momenteel niet zijn en er slechts met de zoekterm uit het
ambtelijke jargon ‘verstrekkingennota’ een weinig presentabel overzicht te
voorschijn komt;
3. deze subsidies momenteel niet voldoende inzichtelijk zijn voor gemeenteraad en
burgers;
4. er onvoldoende openbare inzichtelijkheid is met betrekking tot
subsidiemogelijkheden en de criteria voor het aanvragen van subsidie;
5. openbare publicatie van verleende subsidies en van subsidiemogelijkheden ten
volle de informatievoorziening aan burgers en bedrijven dient;
6. op relatief eenvoudige wijze een online register kan worden aangelegd, waarin op
overzichtelijke en toegankelijke wijze is op te nemen wie welke subsidie(s)
ontvangt, hoeveel en voor welk doel,
verzoekt het college
1. Om de per 1 januari 2012 verleende subsidies te publiceren op de website en
hierbij te vermelden:
a. Korte omschrijving van de subsidieaanvraag;
b. Subsidieontvanger;
c. hoogte van het subsidiebedrag;
d. (sub-) beleidsveld/programma;
2. de gemeenteraad zo spoedig mogelijk te melden binnen welke termijn de faciliteit
ten behoeve van publicatie op de website is te realiseren;
3. deze lijst minstens een maal per jaar te actualiseren;
4. onderzoek te doen onder welke voorwaarden dit subsidieregister kan worden
uitgebreid zodat het zich ook uitstrekt tot indirecte subsidieverlening;
5. op de website tevens aan te geven welke subsidievormen er in Noordoostpolder
zijn, hoe die kunnen worden aangevraagd en aan welke criteria de aanvrager
moet voldoen;
6. dit tevens te communiceren naar inwoners, instellingen en bedrijven;

7. de lijst met verstrekte subsidies bij de jaarrekening aan de raad te verstrekken,
waarbij de totalen per beleidsveld/programma terug te vinden zijn
overeenkomstig met de jaarrekening
en gaat over tot de orde van de dag.
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