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gemeente 

NOORDOOSTPOLDER 

Emmeloord, 7 november 2016. 

Onderwerp 

Rekenkamerrapport Subsidiebeleid 

Advies raadscommissie 

Verschillende fracties nemen het voorstel mee terug naar de fracties voor overleg. 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

Voorgesteld besluit 
1. Kennis nemen van het rekenkamerrapport Subsidiebeleid 
2. De conclusies van het rapport onderschrijven en de gedane aanbevelingen overnemen 
3. De uitkomsten van het rapport betrekken bij de herijking van het subsidiebeleid. 
Doelstelling 
Raad en college informeren over de conclusies en aanbevelingen van het rapport 
Subsidiebeleid. 

Inleiding 
In 2009 heeft de gemeente Noordoostpolder in de beleidsnota 'Bouwen beneden NAP' de 
uitgangspunten voor de gemeentelijke subsidieverstrekking vastgelegd. Eén van de 
aanleidingen voor de nota waren de bevindingen van een rekenkameronderzoek naar het 
toenmalige subsidiebeleid, uitgevoerd in 2008. 
Inmiddels is het 2016. Mede op verzoek van enkele gemeenteraadsfracties heeft de 
rekenkamercommissie besloten nogmaals het subsidiebeleid en de subsidieverstrekking 
onder de loep te nemen. Er is met name behoefte aan om te weten in hoeverre de 
subsidieverstrekking door de gemeente voldoende gericht is op de beoogde 
maatschappelijke effecten. Ook wil de rekenkamercommissie weten of en hoe de 
gemeentelijke organisatie invulling heeft gegeven aan de aanbevelingen uit het 
rekenkameronderzoek uit 2008. 

Conclusies van het rapport 
De hoofdvraag voor dit onderzoek is: "Woe doeltreffend, doelmatig en rechtmatig zljn het 
subsidiebeleid en de subsidieverstrekking in Noordoostpolder?". Naar aanleiding van de 
onderzoeksbevindingen zijn er vier op elkaar aanvullende conclusies te trekken: 

1. De gemeente Noordoostpolder heeft de subsidieverstrekking op papier adequaat 
ingericht. Het beleid, de uitgangspunten en de randvoorwaarden zijn vastgelegd 
en de raad wordt in staat gesteld te besluiten over de jaarli jks te verlenen 
subsidies. 

De uitgangspunten voor het subsidiebeleid zijn vastgelegd in de nota 'Bouwen beneden 
NAP', de (juridische) voorwaarden voor de verstrekking zijn uitgewerkt in een Algemene 
subsidieverordening (Asv) en indien nodig aanvullend gespecificeerd in de 
subsidiebeschikking. Ook het subsidieverleningsproces is binnen de gemeentelijke 
organisatie uitgewerkt. Verder wordt de raad in de gelegenheid gesteld om een besluit te 
nemen over de (hoogte van de) jaarli jks te verlenen subsidies. Eveneens wordt de raad 
in staat gesteld te besluiten over eventuele wijzigingen in de hoogte van een subsidie. 

2. In de dagelijkse praktijk worden de richtlijnen en uitgangspunten voor de 
subsidieverstrekking door de betrokkenen uit de gemeentelijke organisatie niet 
één-op-één gevolgd. 
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De gemeente Noordoostpolder hinkt wat het subsidiebeleid betreft op twee gedachten. 
Enerzijds wordt de behoefte ervaren om het beleid goed en degelijk in te richten, 
uniforme uitgangspunten en principes te hanteren en om procedures, processen en 
werkwijzen strak en efficiënt in te richten. In aansluiting op het rekenkameronderzoek uit 
2008 heeft de gemeentelijke organisatie een uitgebreide subsidienota opgesteld en een 
checklist voor de subsidieverlening en -vaststelling ontwikkeld. Deze stappen hebben er 
aan bijgedragen dat het subsidiebeleid eenduidig, transparant en rechtmatig is 
vormgegeven. 
De betrokkenen uit de gemeentelijke organisatie kiezen in de praktijk tegelijkertijd graag 
voor een pragmatische invulling van het beleid en de uitgangspunten voor de 
subsidieverstrekking. De ambtelijk betrokkenen beschouwen het huidige subsidiebeleid -
zoals vastgelegd in de nota 'Bouwen beneden NAP' - als verouderd en niet meer passend 
bij de huidige rollen en verhoudingen tussen de overheid en maatschappelijke 
instellingen. Indien landelijke financiële wetgeving dat toelaat, wijkt de gemeentelijke 
organisatie dus wel eens af van het beleid of de uitgangspunten in de nota 'Bouwen 
beneden NAP'. 

3. De pragmatische invulling van het beleid, waarvoor binnen de gemeentelijke 
organisatie van Noordoostpolder is gekozen, onttrekt zich aan het zicht van de 
raad. 

Een consequentie van de pragmatische werkwijze binnen de gemeentelijke organisatie 
van Noordoostpolder is dat de raad weinig grip heeft op de praktijk van het 
subsidiebeleid. Daarmee Is voor de raad een goede, effectieve sturing op het 
subsidieverstrekkingsproces lastig, terwijl het totaal aan verstrekte subsidies wel circa € 
9,5 miljoen aan structurele subsidies en bijna € 240.000 aan incidentele subsidies 
bedraagt. In de praktijk wordt de raad slechts één keer per jaar geïnformeerd over het 
beleid in algemene zin en neemt de raad slechts één keer per jaar daarover een besluit, 
namelijk bij de vaststelling van de begroting. 

4. Het bestuur en de organisatie van de gemeente worstelen met de uitdaging om 
verleende subsidies in verband te kunnen brengen met de beoogde 
maatschappelijke effecten. De raad ontvangt hierover geen informatie. Het 
subsidiebeleid is niet voldoende doeltreffend ingericht. 

Binnen de gemeentelijke organisatie wordt er (nog) onvoldoende direct verband gelegd 
tussen de verstrekte subsidies en de beoogde maatschappelijke effecten. De definitie van 
een subsidie die de gemeente gebruikt in de nota 'Bouwen beneden NAP' wijst hier op: 
de definitie kent een nadrukkelijk instrumenteel karakter. De doeltreffendheid van de 
subsidieverstrekking is niet optimaal. De laatste t i jd onderneemt de gemeentelijke 
organisatie pogingen om de subsidieverstrekking op een andere manier vorm te geven 
en meer de maatschappelijke effecten centraal te stellen. De gemeentelijke organisatie 
en de gesubsidieerde instellingen hebben de ambitie om te komen tot een andere wijze 
van subsidieverlening, waarin maatschappelijke doelen meer centraal staan en aan 
instellingen de ruimte voor ondernemerschap wordt gegeven. Deze ambitie is tot op 
heden niet concreet uitgewerkt. Uitgangspunten voor wat de maatschappelijke effecten 
zouden moeten zi jn, zijn niet geformuleerd of vastgelegd. 

Aanbevelingen volgend uit het onderzoek 
1. Expliciteer kaders en uitgangspunten voor het subsidieverstrekkingsproces en 

handel daar in de praktijk naar. 
Deze aanbeveling geldt zowel voor de raad als voor het college. Er dient een duidelijker 
keuze te worden gemaakt voor de uitgangspunten, kaders en voorwaarden van de 
subsidieverstrekking. Zorg vervolgens dat beleid en praktijk op elkaar aansluiten. Dat 
maakt het veel effectiever en eenvoudiger om op de subsidieverstrekking te kunnen 
sturen en te controleren. Kijk in het bijzonder kritisch naar de definitie van een subsidie 
(aangezien die nu vrij instrumenteel van karakter is), het onderscheid in verschillende 
soorten van subsidies (aangezien die nu in de praktijk niet allemaal worden gebruikt) en 
de vereisten aan de aanvraag van een subsidie (aangezien die vereisten nu niet allemaal 
strikt worden opgelegd aan instellingen). 
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2. Verbind subsidies met de beoogde maatschappelijke effecten. 
De verbinding moet worden gelegd tussen de in de gemeenschap ervaren 
maatschappelijke uitdagingen en de aanwending van subsidiegelden. Binnen de 
organisatie van de gemeente Noordoostpolder zijn de eerste 'denkstappen' gezet, maar 
die moeten nu tot concrete acties gaan leiden. De raad moet hiertoe een eerste initiatief 
nemen, gevolgd door een tweede stap van het college van B&W. Dit betekent: 
a. Raad: voer het gesprek over de maatschappelijke effecten die de gemeente wil 

nastreven. Wat wilt u als raad bereiken, wat voor gemeente wilt u zowel op de korte 
als lange termijn zijn? Pas vervolgens de huidige definitie van subsidie(s), het 
subsidiebeleid en de verordening hierop aan. 

b. College: ontwikkel de instrumenten waarmee het al dan niet behalen van deze (door 
de raad geformuleerde) maatschappelijke effecten in kaart kan worden gebracht. 
Maak daarvoor slim gebruik van goede voorbeelden bij andere gemeenten of bij de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) of maak gebruik van de ideeën van de 
subsidie-instellingen zelf. Zij hebben vaak goede beelden bij de manier waarop 
maatschappelijke effecten inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Uit het onderzoek is 
naar voren gekomen dat zij bijvoorbeeld vooral veel heil zien in de combinatie van 
'tel len' en 'vertellen', dus: zowel cijfermateriaal (aantallen) als verhalen, storytelling 
en praktijkervaringen. 

3. Realiseer een dynamisch, eenvoudig toegankelijk informatiesysteem voor de raad. 
Het is aan het college van B&W om bijvoorbeeld een aparte informatiepagina over 
subsidies in het raadsinformatiesysteem te ontwikkelen, waarin de subsidieregisters, 
lopende ontwikkelingen en de op handen zijnde wijzigingsbesluiten zijn opgenomen. Ook 
moeten er andere vormen van informatiebronnen en -momenten ontwikkeld worden voor 
de raad, zoals bijeenkomsten of meeloopdagen bij de gesubsidieerde instellingen of korte 
inloopbijeenkomsten in het gemeentehuis. Op die manier blijft de raad veel beter op de 
hoogte van de gang van zaken in het subsidieverstrekkingsproces en de ervaringen en 
verhalen daarover vanuit de praktijk. Daarmee kan de raad meer grip houden op de 
(effecten van de) verstrekte subsidies. 

Kanttekeningen 
Rekenkamerrapporten zijn er om de controlerende rol van de gemeenteraad te 
versterken en het beleid en bestuur van de gemeente Noordoostpolder te helpen 
verbeteren. Dat vraagt van alle betrokkenen een kritische, onderzoekende en lerende 
houding. Voorgesteld wordt de gedane aanbevelingen zoals deze in het raadsvoorstel 
staan beschreven en nader zijn gespecificeerd, over te nemen. 

Planning/uitvoering 
In het RondeTafelGesprek van 28 november 2016 krijgt u gelegenheid de opstellers van 
het rapport vragen te stellen. 
Tijdens de raadsvergadering van 12 december 2016 dient u zich uit te spreken over de 
conclusies en aanbevelingen. Voorgesteld wordt de conclusies te onderschrijven en de 
gedane aanbevelingen, zoals deze in het raadsvoorstel staan beschreven, over te nemen 
alsmede het rapport te betrekken bij de herijking van het subsidiebeleid. 

Bijlagen 
Het rapport Subsidiebeleid van de rekenkamercommissie. 

De Rekenkamercommissie Noordoostpolder 
Steller : E. Fogl (ambtelijk secretaris) rekenkamercommissie(g)noordoostpolder.nl 
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g e m e e n f e 

NOORDOOSTPOLDER 
RAAD 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

gelezen het voorstel de Rekenkamercommissie van 7 november 2016, no. 440466; 

B E S L U I T : 

1. Kennis te nemen van het rekenkamerrapport Subsidiebeleid; 
2. De conclusies van het rapport te onderschrijven en de gedane aanbevelingen over te 

nemen; 
3. De uitkomsten van het rapport te betrekken bij de herijking van het subsidiebeleid. 

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 12 december 2016. 
De griffier, de voorzitter 


