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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 

 
Samenvatting 
Op dit moment verstrekt de gemeente Albrandswaard budgetsubsidies, zonder dat wij 
van de gesubsidieerde instellingen een SMART geformuleerde prestatie op basis van 
een prestatie-indicator verlangen. Hierbij sturen wij u ter kennisname het plan van 
aanpak resultaatgericht subsidiëren. In dit plan geven wij aan hoe wij willen bereiken 
dat de gemeente Albrandswaard bij budgetsubsidies resultaatgericht subsidieert.  
 
Geachte dames en heren, 
 
Op dit moment verstrekt de gemeente Albrandswaard budgetsubsidies, zonder dat wij 
van de gesubsidieerde instellingen een SMART geformuleerde prestatie op basis van 
een prestatie-indicator verlangen. De focus is gericht op de activiteiten, die met behulp 
van de subsidie worden verricht en niet op het resultaat dat met de verstrekte subsidie 
wordt bereikt. Wij willen een heldere relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 
en subsidies die gericht zijn op het bereiken van een bepaald maatschappelijk effect.  
 
Verder ontwikkelt de gemeente Albrandswaard op dit moment (overkoepelend) breed 
welzijnsbeleid. Het conceptbeleid staat gepland voor een oordeelsvormende carrousel 
op 19 maart 2012. In dit conceptstuk is opgenomen, dat sturen op resultaat één van de 
doelen van het welzijnsbeleid is. Resultaatgericht subsidiëren is het middel, waarmee 
wij op resultaat willen sturen. Dit betekent, dat de gemeente bij het verdelen van 
subsidiegelden beoordeelt welk maatschappelijk effect zij met het toekennen van een 
subsidie wil bereiken. De maatschappelijke effecten sluiten aan bij de doelstellingen 
van het welzijnsbeleid. De geformuleerde prestatie-indicatoren zijn SMART (specifiek, 
meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden). Aan de term SMART voegt 
Albrandswaard nog IES toe. Dit staat voor Inspirerend, Extra en Spannend. In totaal 
hanteren we dus de term SMARTIES.  
 
Resultaatgericht subsidiëren betekent een omslag in de werkwijze van de gemeente 
en van de gesubsidieerde organisaties. Daarom willen wij, hoewel het breed 
welzijnsbeleid nog niet door de raad is vastgesteld, alvast beginnen met een ‘pilot’ voor 
bijvoorbeeld 3 instellingen met betrekking tot de subsidie voor 2013. Gelet op het 
jaarlijkse subsidieproces (indienen van de aanvraag voor 1 april) is het van belang nu 
al met de ‘pilot’ te beginnen en het overleg met de desbetreffende maatschappelijke 
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instellingen op te starten. Welke instellingen voor de ‘pilot’ in aanmerking komen, moet 
blijken uit de analyse van de subsidies, die in februari 2012 plaats vindt. De overige 
instellingen volgen pas na vaststelling van het breed welzijnsbeleid (subsidie voor 
2014).  
 
Hierbij sturen wij u ter kennisname het plan van aanpak resultaatgericht subsidiëren.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats mr. Harald M. Bergmann 
 


