
MEMO aan Raad

Aan : De raad van gemeente Noodoostpolder

Van : Het college 

Datum : 25 maart 2020

Onderwerp : (Dag van de) subsidieverantwoording

Doel memo
Met deze memo informeren wij u dat wij het voornemen hebben in 2020 geen dag van de 
subsidieverantwoording te organiseren.

2019: de eerste dag van de subsidieverantwoording 
In 2019 is voor het eerst de dag van de subsidieverantwoording georganiseerd. Dit was een 
bijeenkomst waarin organisaties lieten zien welke resultaten zij met onze subsidies gehaald hadden. 
Die dag is er door aanwezigen een evaluatieformulier ingevuld. Belangrijke aanbevelingen uit de 
evaluatie waren: het beter positioneren van raadsleden en meer een sfeer van verantwoording te 
creëren. Op basis van deze uitkomsten is een voorstel voor een soortgelijke dag (of avond) in 2020 
uitgewerkt. Dat voorstel is in november aan u voorgelegd in een themabijeenkomst. U wilde het 
voorstel graag bespreken binnen de fracties. Daarom kon u daarna nog via de e-mail op het voorstel 
reageren. In deze memo leest u die reactie en hoe wij hiermee verder gaan. 

De meningen bleken verdeeld
Uit de reacties bleek dat de fracties verschillende wensen hebben. Deels zijn die onderling 
verschillend en deels zijn die anders dan de bedoeling uit ons subsidiebeleid. Een aantal fracties heeft 
geen behoefte aan een bijeenkomst zoals wij die in november voorstelden. Andere fracties staan er 
juist positief tegenover. Daarnaast benadrukt het merendeel van u dat de setting van een dergelijke 
bijeenkomst informeel moet zijn en dat verantwoording niet het onderwerp van de bijeenkomst zou 
moeten zijn. Maar die behoefte sluit niet aan bij het huidige subsidiebeleid. 

Ontstaan dag van de subsidieverantwoording
De gebruikelijke wijze was dit: Maatschappelijke partners die subsidie ontvangen, verantwoorden zich 
in het voorjaar over de behaalde resultaten. Zo is zichtbaar wat zij bereiken met de ontvangen 
subsidies. Dat gebeurt in een verantwoordingsgesprek waarvoor maatschappelijk partners – naast 
een financiële verantwoording – een inhoudelijk verantwoordingsverslag leveren. Mede op verzoek 
van de raad is er vorig jaar voor een andere vorm gekozen: een moment waarin maatschappelijke 
organisaties samen komen en zich verantwoorden. Deze vorm van verantwoorden past ook bij het 
huidige subsidiebeleid: Want daarin staat: “Elk jaar vóór 1 juli nodigt de gemeente één of meer 
professionele organisatie(s) en een groep vrijwilligersorganisaties uit om in een bijeenkomst met 
inwoners en gemeenteraad over hun ervaringen te vertellen. Dit om trends en ontwikkelingen te 
kunnen plaatsen, naast harde cijfers. Dat is belangrijk voor de doorontwikkeling van het gemeentelijke  
beleid.”

Een andere vorm van subsidieverantwoording
Het subsidiebeleid vraagt om een indeling van subsidies naar thema, met een verantwoordingsvorm 
die daarbij past. Verantwoording kan dan gezamenlijk per thema plaatsvinden. Vorig jaar is de dag 
van de subsidieverantwoording een extra verantwoordingsmoment geweest. Maar eigenlijk is een 
extra verantwoordingsmoment niet wenselijk. Handiger is een andere vorm van verantwoording. Dat 
past ook bij het subsidiebeleid en de subsidieverordening waarin staat dat de subsidieverantwoording 
niet vaker dan één keer per jaar wordt verlangd. 

Vervolgstappen
Omdat de behoefte van fracties niet aansluit bij het subsidiebeleid zijn wij van plan om in 2020 geen 
dag van de subsidieverantwoording te organiseren en ons dit jaar te richten op de indeling van 
subsidies naar thema, maatschappelijke effecten en subsidieplafond. Op voorstel van het college zal  
te zijner tijd de nieuwe – nog uit te werken – manier van verantwoorden met de raadscommissie 
worden besproken. 


