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Capelle aan den IJssel, 19 januari 2010 

Betreft: verzoek om reactie op concept onderzoeksrapport 
naar subsidieverlening Albrandswaard 

Geacht college, 

Een goed werkend subsidiebeleid om burgers, organisaties en instellingen te stimuleren is 
van belang om de doelstellingen van een gemeente te kunnen realiseren. De gemeente kan 
en moet niet alles zelf doen en heeft anderen nodig om gemeentelijke doelen mede vorm te 
geven.  Met het verstrekken van subsidies kunnen activiteiten en initiatieven voor een 
aangenaam leef-  en woonklimaat binnen de gemeente worden gestimuleerd. 

De rekenkamercommisie van Albrandswaard heeft ervoor gekozen om de uitvoering van het 
subsidiebeleid onder de loep te nemen, omdat: 

1. de jaarlijkse subsidies een behoorlijke uitgavenpost vormen; 
2. de subsidieverstrekking veel inwoners van de gemeente raakt; 
3. onderzoeken van andere rekenkamers laten zien dat veel gemeenten in onvoldoende 

mate heldere doelen hebben gesteld, het proces en de helderheid over criteria voor 
afwijzing of toekenning laat dan te wensen over. Het is de vraag of dat in 
Albrandswaard ook het geval is. 

Gaarne bieden wij u het concept-onderzoeksrapport over de subsidieverlening door 
Albrandswaard met de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamercommissie aan. 

Ingevolge art. 17 van de Verordening op de Rekenkamercommissie verzoeken wij u uw 
zienswijze op het rapport kenbaar te maken. 

Uw bestuurlijke reactie zal met een nawoord van de RKC tezamen met het 
onderzoeksrapport aan de gemeenteraad worden aangeboden. Feitelijke onvolkomdheden 
in de tekst van het concept-rapport zullen wij in de opstelling van het definitieve rapport 
corrigeren. 

De RKC is geïnformeerd dat de raadsbehandeling van de nieuwe subsidieverordening is 
gepland op 22 februari 2010. De RKC gaat ervan uit dat het debat over de inhoud van de 
nieuwe verordening en de behandeling van de onderzoeksrapportage van de RKC gelijktijdig 
zullen plaatsvinden. 


