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Geachte leden van de raad, 

Hierbij bied Ik u het onderzoeksrapport aan van een onderzoek naar de 
doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het subsidiebeleid In de 
gemeente Albrandswaard. Aan het rapport Is de reactie van het College van B&W en 
vervolgens een nawoord van de rekenkamercommissie toegevoegd. 

In de agendering van de raadsagenda staat op 22 februari 2010 de vaststelling van 
de nieuwe subsidieverordening gepland. De rekenkamercommissie adviseert u om 
de onderzoeksbevindingen in het rapport en de reactie van het College van B&W op 
de bevindingen en aanbevelingen van de RKC te betrekken bij de besluitvorming 
over de Invoering en uitvoering van de nieuwe verordening. 
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

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. 

Het subsidie-instrument kan zowel worden ingezet voor het stimuleren van bepaalde 
eenmalige activiteiten als voor het realiseren van een regulier aanbod van producten en 
diensten. De organisaties die deze diensten leveren zijn dan afhankelijk van de continuïteit in 
de subsidieverstrekking. 

ii 

Een doelmatige en doeltreffende verlening van subsidies is sterk afhankelijk van de 
kaderstelling zoals die door de gemeente is vastgesteld. Als een heldere kaderstelling 
ontbreekt, dan komt de beleidsontwikkeling en het inhoudelijke initiatief bij de 
subsidieaanvragers te liggen. In een dergelijke situatie kan de gemeente niet sturen op de 
wenselijkheid van uitvoering van activiteiten. Hoe duidelijker de gemeentelijke 
doelformulering, des te effectiever het subsidiebeleid als sturinginstrument voor realisatie 
van de door de gemeente gestelde doelen, werkt. 

De rekenkamercommissie (RKC) 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. Albrandswaard verstrekt 
jaarlijks ca. 1,7 miljoen aan subsidies (ca. 7% van de uitgaven programmabegroting); 

2. de subsidieverstrekking veel inwoners van de gemeente raakt; de meeste bewoners 
hebben op een of andere wijze wel met activiteiten op het gebied van sport, muziek, 
cultuur en/of evenementen te maken; 

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. 

Gelet op het belang van de inwoners, de relatie met het realiseren van gemeentelijke doelen, 
het financieel belang en het feit dat de gemeente Albrandswaard voornemens is het 
subsidiebeleid te herijken1 heeft de rekenkamercommissie doen besluiten een onderzoek in 
te stellen naar het subsidiebeleid van de gemeente Albrandswaard. 

Het onderzoek is uitgevoerd door de RKC zelve. 

1.2 Afbakening van het onderzoek 

Het RKC-onderzoek heeft als basis de "Algemene Subsidieverordening" van 19 februari 
2006. Daarin onderscheidt de gemeente Albrandswaard diverse soorten subsidies: 

• waarderingssubsidie (waardering activiteit, zonder verdere eisen); 
• uitvoeringssubsidie (waardering voor uitvoering, geen beïnvloeding naar aard en 

omvang); 

1 Collegewerkprogramma 2009-2010, p. 19 



• budgetsubsidie (bij langlopende verplichtingen en bij beïnvloeding naar aard en 
omvang); 

• eenmalige subsidie; 
• jubileumsubsidie; 
• startsubsidie. 

Subsidieverordeningen die betrekking hebben op de uitvoering van de Wet Inschakeling 
Werkzoekenden (WIW) en het godsdienstonderwijs zijn vanwege een andere juridische 
grondslag buiten beschouwing gelaten. 

Lopende het RKC-onderzoek zijn aan de gemeenteraad voorstellen gedaan om een nieuwe 
algemene subsidieverordening vast te stellen en tot vereenvoudiging van de subsidieregels 
te komen2. In dit verband heeft de RKC ervoor gekozen om te toetsen of de 
onderzoeksbevindingen en -aanbevelingen die voortvloeien uit het onderzoek naar het 
huidige subsidiebeleid aansluiten op de voornemens tot verbetering en vereenvoudiging die 
aan de raad zijn voorgesteld. 

1.3 Doelstell ing en vraagstell ing 

Doel van het onderzoek is het verwerven van inzicht in en een oordeel vormen over de mate 
waarin het instrument subsidie in de gemeente Albrandswaard bijdraagt aan de door de raad 
geformuleerde doelstellingen en of dit doelmatig en rechtmatig gebeurt. 

Deze doelstelling is uitgewerkt in de volgende onderzoeksvragen: 

1. Waaruit bestaat het subsidiebeleid van de gemeente Albrandswaard? 
- Omschrijving van de beleids- en procedurestukken inzake subsidiebeleid, de 

verordening, de beleidsterreinen, de soorten subsidie en de totale omvang van de 
subsidies 

2. Wat is het beleidskader voor de effectiviteit van de subsidies en de bijdrage van het 
subsidieproces aan de effectiviteit? 
- Zijn de doelen/gewenste maatschappelijke effecten van het subsidiebeleid 

geformuleerd en zijn deze uitgewerkt? 
- Welke waarborgen zijn er in het subsidieverleningsproces voor het bereiken van de 

doelen/gewenste maatschappelijke effecten? 
3. Is het subsidiebeleid effectief? 

- Kan worden vastgesteld of en in hoeverre met de subsidies de doelen/gewenste 
maatschappelijke effecten bereikt? Zijn de kaders uitgewerkt? Als er geen kaders zijn 
gesteld, op basis waarvan is het beleid dan uitgewerkt? 

- In hoeverre krijgen de waarborgen voor de effectiviteit in het subsidieproces in de 
praktijk gestalte? 

4. Wat is de rol van de raad bij het subsidiebeleid? 
- Welke informatie ontvangt de raad over de effectiviteit van het subsidiebeleid 

(behalen van de gewenste maatschappelijke effecten)? 
5. Hoe verhouden de uitkomsten van dit onderzoek zich tot de nog vast te stellen nieuwe 

subsidieverordening van de gemeente Albrandswaard? 

! De nieuwe verordening staat geagendeerd in de raadsvergadering van 25 januari 2010. 
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1.4 Opzet en uitvoering 

Beantwoording van de hiervoor genoemde onderzoeksvragen wordt geoperationaliseerd 
door het verrichten van onderzoek naar de huidige praktijk van uitvoering van het 
subsidiebeleid door middel van het bestuderen van documenten en het houden interviews en 
het inventariseren van de visie van de (grotere) gesubsidieerde instellingen op de uitvoering 
van het subsidiebeleid. 

Het onderzoek is uitgevoerd in een aantal fasen. Ten eerste is de kaderstellende rol van de 
raad beoordeeld aan de hand van een inventarisatie van de aanwezige beleidskaders ten 
behoeve van subsidies. Daartoe zijn de subsidieverordening, voor zover aanwezig de 
aanwezige beleidsregels en de verscheidene documenten uit de planning- en controlcyclus 
bestudeerd. In deze fase zijn ook voor het houden van interviews de vijf nader te 
onderzoeken gesubsidieerde instellingen geselecteerd. Hierbij zijn de volgende drie criteria 
gehanteerd: 

1. zowel groot als klein financieel belang; 
2. verdeling over beleidsvelden zorg en welzijn, cultuur en sport; 
3. diversiteit in de mate van professionaliteit van de verschillende organisaties. 

In de volgende fase van het onderzoek is op basis van een interview met de 
subsidieambtenaar meer inzicht verkregen in het proces van subsidieverlening en de rol van 
de raad daarin. 
In fase drie en vier van het onderzoek is op basis van informatie van de instellingen de wijze 
van uitvoering van het subsidieproces beoordeeld. Aan de hand van de gesprekken en 
onderliggende stukken kon worden vastgesteld of het proces zoals dat wordt uitgevoerd door 
de gemeentelijke organisatie leidt tot een doeltreffend, doelmatig en rechtmatige inzet van 
subsidies. Bovendien kon worden vastgesteld of de voorstellen tot vereenvoudiging en 
verbetering van het subsidiebeleid een logische aansluiting hebben op de 
onderzoeksbevindingen. 

1.5 Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk zijn de verschillende soorten subsidies die in 2008 in de gemeente 
Albrandswaard zijn verstrekt zichtbaar gemaakt. In hoofdstuk 3 is het ideale procesmodel 
beschreven dat als basis dient voor de beoordeling door de RKC. Vervolgens zijn in 
hoofdstuk 4 de bevindingen beschreven naar aanleiding van de gehouden interviews. De 
aanwezigheid van beleidskaders wordt beschreven in hoofdstuk 5. Een blik op de nieuwe 
verordening en de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamercommissie zijn in de 
hoofdstukken 6 en 7 opgenomen. Het rapport sluit af met de bestuurlijke reactie en naschrift 
van de Rekenkamercommissie. 



2 Verdeling subsidiegelden en administratie 

Om een beeld te krijgen van de subsidieverlening door de gemeente Albrandswaard en de 
ontwikkelingen in de tijd, heeft de rekenkamercommissie de financiële overzichten 
opgevraagd van de verstrekte subsidies in 2008, 2009 en de aanvragen voor 2010. 

Na analyse van de geleverde overzichten is gebleken dat een overzicht over de 
ontwikkelingen van subsidies aan instellingen in de tijd niet zonder veel inspanning te maken 
is, daarvoor de boekjaren 2008 -2010 geen eenduidige vastlegging in de administratie van 
Albrandswaard heeft plaatsgevonden. 

De organisatie zou een handzaam overzicht wel met de nodige inzet aan uren kunnen 
leveren maar dit zou door capaciteitsgebrek ten koste gaan van tijdige berichtgeving over 
toegekende subsidies voor 2010. De RKC geeft in dit verband de voorkeur aan het 
verzenden van tijdige beschikkingen aan de aanvragers en laat daarin alleen de verdeling 
van subsidies in het jaar 2008 zien. 

Verstrekte subsidies in 2008 

bedragen % 
Bibliotheek 407.193 23,5 
Muziekonderwijs 66.787 3,8 
Sportbeleid algemeen 87.248 5,0 
Cult. Activiteiten/Stimulering 95.876 5,5 
Overige bijz. festiviteiten 34.691 2,0 
Maatsch. Werk algemeen 168.280 9,7 
Ouderenbeleid algemeen 155.454 9,0 
Wmo 86.090 5,0 
Soc. Cult. Werk algemeen 22.369 1,3 
Peuterspeelzalen 180.918 10,4 
Zorg gehandicapten algemeen 3.200 0,2 
Jeugdgezondheidszorg 427.698 24,6 
Totaal 1.735.804 100 

Constatering: 
Wijzigingen in de administratieve vastlegging in de afgelopen jaren leiden ertoe dat de 
subsidieadministratie slechts met grote moeite toegankelijk is. Ontwikkelingen in de tijd zijn 
lastig zichtbaar te maken. Door de organisatie wordt reeds onderkend dat verbetering van de 
wijze van boeking van subsidies een aandachtspunt is. De RKC is het er volledig mee eens 
dat hier actie moet volgen. 
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3 Normenkader en procesmodel 

Door de RKC is een normenkader vastgesteld (zie bijlage) waarin de uitgangspunten zijn 
weergegeven waaraan (de kwaliteit van) het subsidiebeleid van Albrandswaard door de 
rekenkamercommissie kan worden afgemeten. Het normenkader is een instrument om vast 
te stellen of de wijze van subsidieverlening in Albrandswaard doelmatig en rechtmatig is 
ingericht. 

Het normenkader bevat de volgende hoofdgroepen, te weten normen over: 

- De (kwaliteit van) de subsidieverordening van Albrandswaard; 
- De mate waarin en wijze waarop Albrandswaard het subsidie-instrument heeft 

gekoppeld aan te behalen doelstellingen; 
- De effectiviteit van de verleende subsidies; 
- De sturing op subsidies. 

Subsidieverlening behoort als een cyclisch proces ingericht te zijn. De resultaten en 
bevindingen van het vorige subsidiejaar moeten een doorwerking hebben naar het volgende 
subsidiejaar. 

De RKC heeft daarom het normenkader in onderstaand schema gevisualiseerd en als 
cyclisch proces zichtbaar gemaakt. 

11 



Cyclus subsidieproces: 

£ 
1. Subsidieverordening en beleidskaders 

• Gehanteerde begrippen in voorschriften en communicatie zijn voor één uitleg vatbaar 
• Er is bij de gemeente en instelling helderheid over de maatregelen voor beheersen 

subsidie-instrument, zoals termijnen e.d. 
• De doelen die de gemeente voor met het subsidie-instrument voor ogen heeft zijn SMART 

uitgewerkt in termen van output en outcome 
• De verschillende typen subsidies zijn helder beschreven 

J 
2. Heldere doelen, bekend bij instellingen/aanvragers 

• De verwachtingen van gemeente zijn de subsidie-ontvangers duidelijk 
• Er is een helder beeld over wel/niet hanteren subsidieplafonds en de verdeling van 

subsidiegelden over de verschillende beleidsterreinen 

I 
3. Doelen zijn uitgewerkt in prestaties 

• Subsidie-ontvangers werken doelen uit in prestaties en kunnen de bijdrage aan de doelen 
aangeven ï 

4. Onderbouwing en verantwoording aanvrager/instelling 
• Er zijn duidelijke richtlijnen voor te voeren administratie én de verantwoording 
• Uit de rapportages blijkt welke doelen zijn gerealiseerd en beoogde effecten zijn behaald 
• Er vindt periodieke rapportage plaats o.a. over doelrealisatie 

5. Ambtelijke analyse en samenwerking 
• Voor de ambtelijke toetsing en advisering bestaat goed contact met subsidie-ontvangers 
• Er zijn duidelijke handvatten voor afwijzen/toekennen 
• De aanvragers zijn tevreden over de gemeentelijke dienstverlening m.b.t. het 

subsidieproces 
• De toekenning van de subsidie is gebaseerd op een geobjectiveerde vaststelling van 

kosten en baten 

6. Bestuurlijke informatieverstrekking 
• De planning en control-cylus geeft het college en de raad overzichtelijke informatie over 

RiibRiriifts «n nmstatifts ï 
7. Monitoring en bijsturing 

• De gemeente treft maatregelen bij afwijkingen en stuurt bij 

\ 
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Toetsing normenkader in interviews 

Het normenkader/processchema is als basis gehanteerd voor het houden van interviews met 
vijf gesubsidieerde organisaties. De RKC heeft ervoor gekozen om interviews te doen met 
organisaties/instellingen die te maken hebben met een subsidieverstrekking van (relatief) 
grote omvang en die verschillende beleidsvelden vertegenwoordigen. 

Geïnterviewd zijn: 
organisatie beleidsveld subsidiebedrag 2009 
St Welzijn Albrandswaard WMO/Welzijn € 384.920 
Bibl ZHZO Cultuur/Bibliotheek € 422.503 
St. VONK Cultuur/muziek € 61.771 
Sportstichting Sportbeleid € 20.500 
St Evenementen Festiviteiten € 49.000 

De bevindingen bij de afzonderlijke processtappen uit het procesmodel/normenkader zijn 
hieronder weergegeven. In onderstaande kaders zijn de belangrijkste elementen die van 
toepassing zijn op de onderzoeksonderwerpen uit de interviews opgenomen: 

1. Subsidieverordening en beleidskaders 
• Gehanteerde begrippen in voorschriften en communicatie zijn voor één uitleg vatbaar 
• Er is bij de gemeente en instelling helderheid over de maatregelen voor beheersen subsidie-instrument, zoals 

termijnen e.d. 
• De doelen die de gemeente met het subsidie-instrument voor ogen heeft zijn SMART uitgewerkt in termen 

van output en outcome. 
• De verschillende typen subsidies zijn helder beschreven. 

St Welzijn Albr. Gehanteerde begrippen in verordening zijn wel duidelijk m.u.v. werking egalisatiereserve 
Structureel wordt uitstel indiening gevraagd en gekregen, indieningstermijn sluit niet aan op planningscyclus SWA 
Bericht gemeente zélf over toekenning gis gewoonlijk te laat 

Bibl ZHZO Gehanteerde begrippen zijn wel helder, vanwege vroege indieningsdatum kan alleen het hoogstnoodzakelijke 
worden aangeleverd; 
Bericht gemeente zélf over toekenning is gewoonlijk te laat 

VONK Gehanteerde begrippen zijn wel duidelijk, zijn onderdeel van de administratieve routine van de stichting 
Sportstichting Gehanteerde begrippen zijn wel duidelijk 

Indieningsdatum 1 april is knelpunt daar eerst met verenigingen moet worden afgestemd 
St Evenementen Gehanteerde begrippen zijn wel duidelijk 

Evenementen vaak niet voorspelbaar, verhoudt zich niet tot jaarlijks indieningsritme 

Bevinding: 
Met uitzondering van een enkele opmerking over de ingewikkelde formulering over de 
mogelijkheid een egalisatiereserve aan te houden, worden de begrippen en richtlijnen helder 
gevonden. Het hanteren van de indieningsdatum 1 april ondervindt wel commentaar. Het is 
niet duidelijk waarom een dergelijke vroege datum is gekozen temeer daar deze datum 
slecht aansluit op de eigen jaar- en afstemmingscyclus van de organisaties. Bovendien sluit 
de huidige praktijk van één indieningsdatum per jaar moeilijk aan op spontaan opkomende 
initiatieven. 

13 



2. Heldere doelen, bekend bij instellingen/aanvragers 
• De verwachtingen van gemeente zijn de subsidie-ontvangers duidelijk 
• Er is een helder beeld over wel/niet hanteren subsidieplafonds en de verdeling van subsidiegelden 

over de verschillende beleidsterreinen 

St Welzijn Albr. Doelen van de gemeente zijn vooraf niet kenbaar gemaakt, SWA heeft zélf een beleidsplan geschreven, 
een inhoudelijke reactie van de gemeente is uitgebleven, SWA verzamelt zélf relevante informatie 

Bibl ZHZO Gemeente communiceert niet over inhoudelijke doelen, wel is in zijn algemeenheid sinds kort het contact 
met de gemeentelijke bestuurders verbeterd. 
Maatwerk is wel mogelijk (vgl leescafé Hl Ambacht) maar Albrandswaard maakt daar geen gebruik van 

VONK Beleidsinhoudelijke wensen zijn bij de stichting niet bekend; er gaat geen invloed uit van de gemeente op 
de dienstverlening 

Sportstichting De gemeente heeft de uitvoering van het sportbeleid bij de stichting neergelegd, de stichting vindt het 
van belang dat de "nieuwe" sportnota concrete beleidsvoornemens bevat 

St Evenementen Gemeente is de laatste jaren tekortgeschoten in het duidelijk maken van verwachtingen, sinds kort is het 
contact wel verbeterd 

Bevinding: 
Zonder uitzondering zijn de organisaties van mening dat de inhoudelijke sturing vanuit de 
gemeente de afgelopen jaren tekort is geschoten. Het gevoelen is dat beleid en activiteiten 
door de gesubsidieerden zelf geïnitieerd moet worden. De overlegde documenten 
bevestigen dit beeld. Beleidsinhoudelijke afstemming met initiatief vanuit de gemeente vindt 
niet of in geringe mate plaats. Belemmerend is ook dat er op ambtelijke niveau veel 
wisselingen plaatsvinden of hebben plaatsgevonden. De gemeente reageert passief op 
inhoudelijke toelichtingen in jaarplannen en beoordeelt alleen ingediende plannen op 
financieel gebied. Terzijde wordt wel opgemerkt dat de geïnterviewden aangeven dat het 
contact met bestuurders en ambtenaren de laatste tijd verbeterd is. Kennelijk werpt de 
verhoogde inspanning van het college op het gebied van communicatie vruchten af. 

3. Doelen zijn uitgewerkt in prestaties 
• Subsidie-ontvangers werken doelen uit in prestaties en kunnen de bijdrage aan de doelen 

aangeven 

St Welzijn Albr. In de Wmo wordt gebruik gemaakt van negen prestatievelden. De doelen voor deze prestatievelden zijn 
onvoldoende SMART geformuleerd. Voor de Vraagwijzer, het loket voor de Wmo, is feitelijk een 
inkooprelatie in het leven geroepen. Er is een contract opgesteld waarin een aantal prestaties zijn 
opgenomen. Deze prestaties zijn niet meetbaar, deze zijn geformuleerd als te verrichten activiteiten. 

Bibl ZHZO Elke deelnemende gemeente krijgt een standaard aanbod (o.b.v. totale kosten bedrijfsburo + 
vakteam/aantal inwoners); Albrandswaard vraagt niet om specifieke (beleids)informatie 

VONK Er wordt in hoofdzaak financiële informatie uitgewisseld en info gebruik/aantallen muzieklessen 

Sportstichting Er wordt in hoofdzaak financiële informatie uitgewisseld 

St Evenementen Er wordt in hoofdzaak financiële informatie uitgewisseld 

Bevinding: 
Daar nauwelijks inhoudelijke sturing vanwege de gemeente plaatsvindt (zie het voorgaande 
punt) en over verwachtingen van de gemeente in geringe mate wordt gecommuniceerd wordt 
door de organisaties geen SMART-info uitgewisseld over geleverde prestaties. De 
subsidiebeschikkingen kennen alleen een financiële inhoud. 

14 



4. Onderbouwing en verantwoording aanvrager/instelling 
• Er zijn duidelijke richtlijnen voor te voeren administratie en de verantwoording 
• Uit de rapportages blijkt welke doelen zijn gerealiseerd en beoogde effecten zijn behaald 
• Er vindt periodieke rapportage plaats o.a. over doelrealisatie 

St Welzijn Albr. De verantwoordingsrichtlijnen van de gemeente zijn wel duidelijk, aanlevering van jaarrekening door 
SWA vindt op tijd plaats. Rapportage vindt plaats over activiteiten en aantallen, niet over effecten. 
De gemeente reageert niet inhoudelijk op de aangeleverde verantwoordingsinfo. 

Bibl ZHZO Er wordt een begroting in hoofdgroepen aangeleverd met info over gebruik vestigingen. Kengetallen en 
benchmarks zijn in ontwikkeling. De gemeente reageert nooit inhoudelijk op de aangeleverde 
verantwoordingsinfo. 

VONK De gemeente reageert niet inhoudelijk op de aangeleverde verantwoordings- en gebmiksinfo. 

Sportstichting De gemeente reageert nooit inhoudelijk op de aangeleverde verantwoordingsinfo. 

St Evenementen De gemeente reageert nooit inhoudelijk op de aangeleverde verantwoordingsinfo. 
De stichting laat de jaarrekening niet door een kascontrolecommissie controleren, niemand heeft daar 
ooit naar gevraagd, de gemeente heeft nooit een steekproef naar bonnen gedaan, het gemeentelijke 
controle schiet tekort 

Bevinding: 
Bij subsidies boven € 75.000 dienen de instellingen in hun verantwoording een verklaring 
van een registeraccountant te overleggen. Hier wordt goed de hand aan gehouden. Behalve 
met een vaststellingsbeschikking ontvangen de instellingen geen reactie op de aangeleverde 
verantwoordingsinformatie. Als er door de instellingen al meer wordt gerapporteerd dan 
alleen over financiën dan betreft het de beschrijving van activiteiten en aantallen. 

Bij bedragen onder de € 75.000 kijkt de gemeente niet naar de wijze waarop instellingen zelf 
hun verantwoording inrichten. Bij een ordentelijk financieel beheer van bij voorbeeld 
stichtingen dient de penningmeester gevrijwaard te worden door een kascontrole die door 
externen wordt uitgevoerd. Bij de onderzochte instellingen is niet gebleken dat de gemeente 
daarop let. Ook steekproeven op een juiste bonnenverantwoording door de gemeente zélf 
worden niet gehouden. 

Bij bedragen onder de € 75.000 ontbreekt een gestructureerde controlemethodiek. Ad hoc 
wordt wel bij sommige grotere aanvragen met een beschikking de voorwaarde opgelegd dat 
van uitgaven een opgave moet worden overlegd, verificatie met bonnen vindt bij vaststelling 
niet plaats. 

5. Ambtelijke analyse en samenwerking 
• Voor de ambtelijke toetsing en advisering bestaat goed contact met subsidie-ontvangers 
• Er zijn duidelijke handvatten voor afwijzen/toekennen 
• De aanvragers zijn tevreden over de gemeentelijke dienstverlening m.b.t. het subsidieproces 
• De toekenning van de subsidie is gebaseerd op een geobjectiveerde vaststelling van kosten en 

baten 

St Welzijn Albr. Samenwerking met de ambtenaren verloopt moeizaam wegens groot verloop. Gering inhoudelijk debat. 
Vast aanspreekpunt voor info-uitwisseling, communicatie en beleidsafstemming wordt gemist, 

Bibl ZHZO Initiatief voor contact en inhoudelijke gedachtenwisseling ligt vooral bij Bibl ZHZO, gemeente is passief, 
contact met bestuur sinds kort wel verbeterd 

VONK Er is vooral sprake van schriftelijk contact met ambtenaren 
Sportstichting Het contact met bestuur verloopt sinds kort beter, de inzet van ambtelijke capaciteit vindt de stichting te 

mager 
St Evenementen Contact met bestuur is sinds kort verbeterd, de stichting gebruikt vooral eigen voelhorens voor 

organiseren evenementen, er is nauwelijks contact met ambtenaren over inhoudelijke zaken 

Bevinding: 
De laatste tijd is het contact tussen instellingen en bestuur duidelijk verbeterd. De 
samenwerking en het contact met ambtenaren liet in het verleden duidelijk te wensen over. 
Er bestaat een behoefte aan vaste contactpersonen en inhoudelijk overleg. 
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6. Bestuurlijke informatieverstrekking 
• De planning en control-cylus geeft de raad overzichtelijke informatie over subsidies en prestaties 

Bevinding: 
Bestudering van de Planning & Control - stukken leert dat in de programmabegroting (indien 
van toepassing) bij de afzonderlijke programma's toegelicht wordt bij welke doelen het 
subsidie-instrument wordt ingezet en naar welke prestaties en/of effecten wordt gestreefd. 
De vertaling van beleidskaders naar concrete doelen en prestaties staat nog in de 
kinderschoenen. 
Met de nieuwe Verordening zou hier verbetering in moeten komen. Zodra hier vorderingen 
zijn gemaakt, dient ook jaarlijks overzichtelijke planning & control-informatie aan de raad 
verstrekt te worden over geplande en gerealiseerde prestaties van de gesubsidieerde 
instellingen. 

7. Monitoring en bijsturing 
• De gemeente treft maatregelen bij afwijkingen en stuurt bij 

Bevinding: 
Daar niet vanuit kaders wordt gestuurd op prestaties (output) en te realiseren effecten 
(outcome) is er ook geen sprake van een cyclisch ingericht subsidieproces en bijsturing naar 
aanleiding van al dan niet geleverde prestaties in het verleden. Een cyclisch ingericht proces 
is alleen mogelijk als er een bewuste koppeling bestaat tussen prestaties/producten en de 
daarbij behorende middeleninzet. Bij Albrandswaard is dit niet het geval. 

Met een willekeurig voorbeeld wordt hieronder kort geïllustreerd hoe een cyclisch proces zou 
kunnen verlopen: 

de Raad stelt dat het plezier in lezen bij kinderen op de basisschool gestimuleerd moeten 
worden. Deze doelstelling kan worden geoperationaliseerd door in schoolverband 2 x per 
jaar een bezoek aan de bibliotheek te organiseren. In de afspraken voor de 
subsidieverstrekking worden hiertoe prestatieafspraken met de Bibliotheek vastgelegd en de 
bijbehorende financiële middelen gevoteerd. 

Sturing op de output betekent dat de bibliotheek rapporteert over het bezoek van 
schoolklassen en sturing op de outcome betekent dat de bibliotheek rapporteert over het 
effect, namelijk een toename van lezen en groei van het aantal uitleningen aan de jeugd. 

Op basis van deze metingen kan (bij-)sturing vanuit de gemeente plaatsvinden. 
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5 Stand van zaken relevante beleidsvelden 

Gelet op de opvatting van de rekenkamercommissie dat het subsidiebeleid zou moeten 
bijdragen aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen is nagegaan of er 
beleidskaders aanwezig zijn waarop in de uitvoering van het subsidiebeleid kan worden 
voortgebouwd. 

Cultuurbeleid - muziek 
Er is geen specifiek beleid met betrekking tot muziekonderwijs en/of muziekbeoefening 
aanwezig. Wel is er in relatie tot het algemene cultuurbeleid een activiteitenprogramma dat is 
vastgelegd in de Albrandswaardse invulling van het participatieprogramma Mooi Meedoen 
van de Provincie Zuid-Holland. Hiermee verwerft de gemeente een financiële bijdrage vanuit 
de Provincie. 

Voor de realisatie van het verschaffen van muziekonderwijs in Albrandswaard heeft de 
gemeente met de stichting VONK in 2001 een overeenkomst3 gesloten. In deze 
overeenkomst is geregeld dat de gemeente lesruimten, instrumenten en leermiddelen ter 
beschikking van de stichting stelt. In het kader van de subsidieverstrekking door 
Albrandswaard is in de overeenkomst geregeld dat VONK jaarlijks voor 1 april een begroting 
en verantwoording indient. Voor wijzigingen inclusief financiële veranderingen is overleg 
tussen de partijen noodzakelijk. In de praktijk van de afgelopen jaren heeft er in hoofdzaak 
financiële correspondentie tussen de gemeente en VONK plaatsgevonden. 

Het is niet duidelijk waarom Albrandswaard gekozen heeft voor het "statische" instrument 
van een overeenkomst en niet voor het volgen van het reguliere subsidieproces waar het 
mogelijk is om van jaar tot jaar met aanvullende c.q. gewijzigde voorwaarden te werken. De 
flexibiliteit is voor het stellen van andere c.q. aanvullende voorwaarden dan groter. 

In het kader van de ontwikkeling van kaders op dit gebied voor de toekomst zet 
Albrandswaard in op de uitwerking van het Brede School concept. De bedoeling is dat dit 
concept leidend wordt èn sturing geeft aan onder andere de uitvoering van het 
cultuurbevorderingsbeleid van de gemeente waaronder het muziekonderwijs, in combinatie 
met het programma Mooi Meedoen. Het is de bedoeling dat regulier onderwijs, 
muziekonderwijs en lokale muziekinstellingen dichter bij elkaar komen. De nadere uitwerking 
van het concept zal moeten leren wat dit gaat betekenen voor de relatie tussen de gemeente 
en de positie van de stichting VONK. 

Op het gebied van het stimuleren van muziekbeoefening ontbreekt eveneens op dit 
moment een helder kader, behalve wat is vastgelegd in de Albrandswaardse invulling van 
Mooi Meedoen. Dit leidt ertoe dat er verschillende subsidiehoogtes aan 2 vergelijkbare lokale 
orkesten (Drumfanfare Volharding: € 11.700,- en Harmonievereniging La Bona Futura € 
6.400,-) worden toegekend. 
De RKC acht het gewenst dat het uitvoeringskader n.a.v. de nieuwe subsidieverordening op 
de verschillen een antwoord zal gaan geven. 

Cultuurbeleid - bibliotheek 
Ook bij dit beleidsveld is er op dit moment geen kader maar zal de uitwerking van het Brede 
School concept voor de invulling van de toekomstige subsidierelatie tussen de gemeente en 
de Bibliotheek ZHZO leidend gaan worden. Op dit moment is de subsidierelatie tussen de 

3 Een kanttekening is dat de overeenkomst met een opzegtermijn van 6 maanden per 1 januari kan worden 
opgezegd. 
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gemeente en ZHZO voornamelijk nog financieel van aard. De bibliotheekorganisatie bedient 
vele gemeenten in de regio en slaat de bedrijfskosten per inwoner om. 

In de uitwerking van toekomstige kaders naar aanleiding van het Brede School concept is 
inmiddels besloten om de coördinatie van Brede School activiteiten door de diverse 
betrokken instellingen bij de bibliotheek neer te leggen en daarvoor een extra subsidie te 
verstrekken middels de Impulsregeling. Gelet op de huidige invulling van de subsidiecyclus is 
ertussen de gemeente en de bibliotheek geen sprake van maatwerk of toegesneden 
prestatieafspraken. Dit is reden om voor de coördinatie van de Brede School de subsidie 
apart te oormerken en te laten vergezellen van een prestatiecontract. Deze werkwijze laat 
toe dat de gemeente op de verwachtingen in het kader van de Brede School nauwgezet kan 
sturen. 

Sportbeleid 
De laatst vastgestelde sportnota die dateert uit 1998 is vervangen door een nieuwe 
sportnota. Er is daarbij gekozen voor een interactief beleidsproces waarbij in de 
beleidsvorming zoveel mogelijk betrokkenen bij sport door de sportstichting worden 
ingeschakeld. De nieuwe sportnota is in nauw overleg met de sportstichting en de lokale 
partijen ((sportverenigingen, onderwijs, zorg, welzijn, gehandicapten etc) tot stand gekomen. 
Aan de hand van deze nota heeft de gemeente een notitie "sport en bewegen 2010-2014 
opgesteld die op 21 december 2009 door de gemeenteraad is vastgesteld. Voor de 
gemeente is deze notitie het kader om samen met de sportstichting tweejaarlijkse 
actieplannen op te stellen. 

In de sportnota wordt aangegeven dat sport als een kerntaak van de gemeente wordt 
beschouwd. In dit verband wordt echter ook als lijn aangehouden om de uitvoering van het 
sportbeleid en de subsidiëring van sportactiviteiten aan de sportstichting te laten. Hiermee 
kiest de gemeente voor een getrapte beleidsuitvoering. Dit kan, maar dan moeten er wel 
voldoende randvoorwaarden worden geschapen om de uitvoering van het sportbeleid binnen 
de door de raad gestelde kaders te garanderen. De sportnota bevat beschrijvingen van door 
de gemeente gewenste maatschappelijke effecten (outcome) van sportbeoefening en -
stimulering. Het bereiken van de gewenste outcome zal door het formuleren van output- en 
prestatieafspraken moeten worden bereikt. Een instrument hiervoor is het maken van 
SMART-prestatieafspraken met de (sportverenigingen en sportstichting bij de 
subsidieverlening. De nieuwe sportnota biedt hiertoe de uitgangspunten. 

In dit verband beveelt de RKC aan dat de Sportstichting tegen de achtergrond van de nieuwe 
sportnota een beoordelingskader voor subsidieaanvragen uitwerkt. De uitwerking kan 
tezamen met het uitvoeringskader van de nieuwe subsidieverordening aan de raad ter 
goedkeuring worden voorgelegd. Het vraagstuk van eenduidige tarieven en subsidies voor 
de sportbeoefening zal hierbij dan ook moeten worden opgelost. In het onderzoek is 
gebleken dat een voorgenomen wijziging van de toekenningsregels, nl. het verbinden van 
subsidieverstrekking aan het inwonersschap van Albrandswaard, de nodige vragen oproept 
over de effecten hiervan. 

Evenementenbeleid 
Een specifiek Evenementenbeleid is voor Albrandswaard niet geformuleerd. De 
programmabegroting (programma C) bevat wel doelstellingen waarin het College formuleert 
dat evenementen de identiteit van de dorpen moeten bevorderen en saamhorigheid en 
gemeenschapszin moeten versterken. Terzijde kan worden opgemerkt dat deze doelstelling 
aansluit op de bevindingen van de bestuurskrachtmeting waarin wordt gepleit voor het 
versterken van de cohesie tussen de voormalige zelfstandige dorpskernen. 

Als prestatie-indicatoren zijn genoemd: per jaar minimaal 2 activiteiten die 1000 inwoners of 
meer bereiken en het stimuleren van particulier initiatief. Door de stichting Evenementen is 
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als wens aangegeven om het subsidie- en vergunningtraject dichter bij elkaar te brengen. De 
RKC vindt deze wens reëel. Zeker in het licht van veiligheid is het gewenst om al bij de 
subsidieverlening de venwijzing/voorwaarden naar het vergunningtraject vast te leggen. 

Bij grotere evenementen heeft de gemeente aangegeven dat het nu reeds bestaande praktijk 
is om het organiseren hiervan te doen voorbereiden in projectgroepverband met een brede 
samenstelling van disciplines. In het interview werd aangegeven dat de organisatoren verrast 
werden door nieuwe eisen vanuit het vergunningentraject. Dit bracht onnodige kosten met 
zich mee. 

Ten aanzien van de wens om vergunde evenementen in een evenementenkalender te 
communiceren heeft de gemeente aangegeven dat deze op internet en in De Schakel zullen 
worden gepubliceerd. 

Beleid Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is een bouwsteen van het brede beleidsveld op het 
gebied van welzijn. Als kader voor de beleidsuitvoering van de WMO heeft de raad van 
Albrandswaard het beleidsplan WMO 2009 - 2012 vastgesteld. Overeenkomstig de 
wettelijke indeling met de negen WMO-prestatievelden bevat de kadernota de acties en de 
planning om tot een nadere uitwerking van de kaders te komen. 

In de huidige praktijk van subsidiëring van de Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) stelt 
de stichting als start van het proces een beleidsplan op ter onderbouwing van de 
subsidieaanvraag. In het kader van dit onderzoek, waarbij het door de raad vastgestelde 
kader voor de beoordeling van het subsidieproces het primaat heeft, is de vraag relevant of 
de door de SWA ingediende beleidsplannen in voldoende mate een uitwerking geven aan de 
door de raad vastgestelde doelen. 
De RKC is van oordeel dat de aansluiting nog in onvoldoende mate is gerealiseerd. De beide 
sporen, t.w. enerzijds de vaststelling beleidsplan WMO 2009 - 2012 van de gemeente en 
anderzijds de jaarplancyclus van de SWA, waren wat betreft de fasering niet op elkaar 
aangesloten. 

Los van het feit dat in de voorbije jaren (door personele problemen) onvoldoende vanuit de 
gemeente is gecommuniceerd, bevat het beleidsplan WMO daarnaast nog geen optimale 
concrete handvatten om de beleidsuitvoering op te baseren. Anderzijds zijn de door de SWA 
ingediende beleidsplannen te typeren als activiteitenplanningen die dienen ter onderbouwing 
van de financiële paragraaf. Deze in hoofdzaak kwantitatieve benadering sluit aan op de 
inhoud van de Uitvoeringsovereenkomst die tussen de gemeente en SWA is gesloten. 

Om een meer prestatiegerichte en kwalitatieve sturing door de gemeente te verkrijgen wordt 
in een gehouden interview ambtelijk volledig onderkend dat er werk aan de winkel is. De 
planning is om in 2010 tot meerjarenafspraken vanaf 2011 tussen de gemeente en de 
stichting SWA te komen waarin een nadere uitwerking zal worden gegeven aan het werken 
met productgroepen, prestatieafspraken, verbeterde managementinfo en 
resultaatindicatoren. Deze uitwerking heeft tot doel tot een verbeterde sturing door de 
gemeente op de uitvoering van WMO-beleid (met name gericht op Vraagwijzer) te komen. 
Men is ambtelijk doende voor de uitwerking een beleidsopdracht te formuleren die in januari 
2010 aan het College ter fiattering zal worden voorgelegd. 

Het beleidsveld WMO is volop in beweging, niet in de laatste plaats door een motie van de 
raad. Het gaat bij dit laatste om het verplicht afleggen van huisbezoek bij indicatiestelling 
huishoudelijke hulp. Een andere maatregel is het invoeren van een inkomensgrens bij 
individuele voorzieningen. Dergelijke ingrepen kunnen van invloed zijn op de 
productafspraken met de uitvoerders SWA, Centraal Administratie Kantoor (CAK) en de 
backoffice bij gemeente Ridderkerk. 
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De uitvoeringsovereenkomst met SWA eindigt per 31 december 2009. Bij vernieuwing of 
verlenging is dit een logisch moment op tussen gemeente en SWA nieuwe helderheid te 
verschaffen over wederzijdse verwachtingen. Hierover is een geregeld contact gaande 
tussen de gemeente en de SWA. 

Algemene bevindingen t.a.v. de beleidsvelden: 
Bij geen van de beleidsvelden waar er raakvlak is met het verstrekken van subsidies, is er 
sprake van een zodanig uitgekristalliseerd beleidskader dat mogelijkheid ontstaat dat de 
raad vastgestelde doelen kan vertalen in heldere doelen en door de instellingen te leveren 
prestaties. Wel laat de inventarisatie zien dat er sprake is van een enorme dynamiek en er bij 
de beleidsambtenaren goed op het netvlies staat wat er allemaal moet gebeuren. 

Voor de uitvoering van het cultuurbeleid zal de uitwerking van het Brede School concept het 
antwoord moeten geven op door afzonderlijke organisaties te leveren bijdragen en 
prestaties. 

Op het gebied van sport zal de nieuwe sportnota nog uitgewerkt moeten worden met een 
tweejaarlijks-actieplan en zal een kader moeten worden ontwikkeld voor de beoordeling van 
subsidieaanvragen van sportverenigingen door de Sportstichting. 

Op het gebied van welzijn/WMO en de daarin te leveren bijdrage door de SWA staan in 2010 
nog grote veranderingen voor de deur. 

Naast deze beleidsinhoudelijke kwesties spelen vragen op het gebied van normering, 
kwantificering en tarieven. 

Voor wat betreft de inrichting van het werkproces speelt de verbeterde aansluiting van de 
aanvraagtrajecten van subsidies en vergunningen. 
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6 Toetsing aan nieuwe verordening 

De gemeenteraad van Albrandswaard buigt zich binnenkort over een nieuwe algemene 
subsidieverordening. Ten opzichte van de oude Verordening is de nieuwe Verordening 
ambitieus. 

Elementen in de nieuwe Verordening zijn: 

- een vereenvoudiging tot slechts 3 subsidiesoorten, t.w.: waarderingssubsidies, 
budgetsubsidies en investeringssubsidies; 

- de raad stelt jaarlijks een subsidieplafond vast voor de hiervoor genoemde 
subsidiesoorten; 

- alleen voor subsidies boven € 10.000 geldt een indieningstermijn van 1 april, kleinere 
subsidies kunnen het hele jaar door worden aangevraagd; 

- waarderings- en eenmalige subsidies worden berekend op basis van objectieve en 
transparante meetbare eenheden; 

- het College besluit vóór 1 januari op de aanvragen voor budgetsubsidies; 
- de nieuwe Verordening schenkt expliciete aandacht aan het opleggen van aanvullende 

verplichtingen voor de subsidieontvanger; 
- in de verantwoording door de grotere instellingen dient een inhoudelijk verslag te worden 

voorgelegd over de beoogde en gerealiseerde doelstellingen; 
- bij de waarderingssubsidies dient in de verantwoording een activiteitenverslag te worden 

overlegd. 

Beoordeling RKC 
De RKC juicht de ambitie om tot een administratieve vereenvoudiging te komen toe. Zeker 
de mogelijkheid om het hele jaar door een kleinere subsidie te kunnen aanvragen, is een 
verbetering. Dit sluit beter aan op kleinere initiatieven vanuit bewoners of instellingen die zich 
moeilijk een jaar vooraf laten plannen. 

De inventarisatie van de stand van zaken van de beleidskaders laat zien dat er nog een 
lange weg is te gaan voordat het subsidie-instrument volwaardig kan functioneren en door 
sturing vanuit de gemeente kan bijdragen aan het realiseren van gemeentelijke doelen. 

Invoering van de nieuwe Verordening betekent ook dat er een ander werkproces zal moeten 
worden georganiseerd. Te denken valt aan een nieuw systeem van voortgangsbewaking en 
voor het opstellen, bespreken en toetsen van prestatieafspraken zal een heldere 
taakverdeling tussen de procesverantwoordelijke subsidieambtenaar en de inhoudelijke 
beleidsadviseur noodzakelijk zijn. 
De RKC heeft geconstateerd dat in de huidige situatie een goede procesorganisatie- en 
beheersing zeer mager is georganiseerd. Vooral de controle- en verantwoordingsrol van de 
gemeente op de besteding van subsidiegelden wordt op dit ogenblik minimaal ingevuld. De 
vraag rijst of de ambtelijke capaciteit toereikend is. 

Al met al biedt de invoering van een nieuwe Verordening de kans om met een schone lei te 
beginnen en het subsidieproces goed te organiseren. Aan de andere kant dient het besef 
aanwezig te zijn dat de basis voor een nieuwe start zwak is vanwege het ontbreken van 
voldoende beleidskaders. Goed de vinger aan de pols houden is dus het devies. In dat 
verband zal de RKC zich te zijner tijd beraden op het uitvoeren van vervolgonderzoek in 
2012. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

7.1 Conclusies 

Uit het onderzoek is gebleken dat de uitvoering van het subsidieproces niet optimaal 
verloopt. Daar grotendeels de beleidskaders ontbreken om vanuit de gemeente met het 
subsidie-instrument op de gesubsidieerde instellingen prestatiegericht te kunnen sturen, is 
de situatie ontstaan dat de organisaties zelf het initiatief nemen en naar eigen goeddunken -
en dus niet op basis van gemeentelijke beleidscriteria - de jaarlijkse subsidieaanvraag 
onderbouwen. De rol van de gemeente Albrandswaard wordt in hoofdzaak reactief ingevuld 
en is daarbij voornamelijk beperkt tot financiële aspecten. 

De gemeente komt daarmee ten opzichte van de instellingen in de positie van "u vraagt en 
wij draaien". Tegelijkertijd is in het onderzoek wel geconstateerd dat op vele fronten hard 
wordt gewerkt aan beleidsverheldering en nieuwe kaders. Te noemen zijn de uitwerking van 
het Brede School concept dat erop is gericht dat de brede schoolpartners in de 
samenwerking met elkaar tot synergie gaan komen. Dat geldt ook voor de nieuwe sportnota 
waar nu aan een 2-jarig activiteitenplan én een beoordelingskader voor subsidieaanvragen 
moet worden gewerkt en de uitwerking van de beoogde effecten van de prestatievelden van 
de WMO met resultaat- en kwaliteitsindicatoren. 

Niettegenstaande deze beleidsdynamiek heeft de RKC het beeld dat de kaders nog dermate 
in embryonale ontwikkeling zijn dat er een flinke slag zal moeten worden gemaakt om tot 
concrete afrekenbare prestatieafspraken met instellingen te komen. De RKC vraagt zich dan 
ook af of de ambitie om voor de behandeling van de subsidieaanvragen 2011 met nieuwe 
uitvoeringsregels te komen realistisch is. Prestatie-indicatoren en/of te maken 
prestatieafspraken kunnen pas vastgesteld worden als helder is wat het gewenste 
beleidseffect (de outcome) is. 

Dezelfde realiteitsvraag geldt ook voor de door het College beoogde objectivering van 
subsidieberekening op basis van kwantitatieve normen. Bij de idee om de subsidiëring van 
sportverenigingen te koppelen aan alleen Albrandswaardse leden lijkt voorbij gegaan te 
worden aan de beantwoording van de vraag of het niet belangrijker is dat het betreffende 
sportaanbod binnen de gemeente gewoon aanwezig is dan wel dat het voor de sociale 
cohesie wenselijk is (vgl. aanbeveling Bestuurskrachtonderzoek) dat de Albrandswaardse 
jeugd en volwassenen ook gezamenlijk sporten met inwoners van Hoogvliet en Barendrecht. 
Een ander voorbeeld is het stellen van bezoekersaantallen voor de jaarlijkse Paardenmarkt 
of andere grote evenementen. De profilering van Albrandswaard in de media kan op de 
lange termijn belangrijker zijn dan het aantal bezoekers. Het voorliggend kader en het 
standpunt van de raad daarin ontbreekt (nog). 

Naast de hiervoor genoemde inhoudelijke punten heeft het onderzoek ook aangetoond dat er 
op het punt van procesbeheersing eveneens een grote verbeterslag te maken is. Bij 
subsidiebedragen boven € 75000 controleert een externe accountant de jaarrekening van de 
instellingen. De RKC heeft niet kunnen constateren dat er bij subsidies onder dit bedrag 
enige vorm van controle door de gemeente op de besteding van subsidies wordt uitgeoefend 
of dat wordt nagegaan of er voor de uitgegeven bedragen bonnen aanwezig zijn. Ook in het 
geval dat een stichting namens de gemeente subsidies verstrekt wordt er niet op gelet of de 
stichting zelf over een externe kascontrole-commissie beschikt. 

Incompatibiliteiten vormen een aandachtspunt bij getrapte subsidiëring door middel van het 
sluiten van een overeenkomst met een stichting. Als een raadslid ook deel uitmaakt van een 
stichtingsbestuur kan er eventueel belangenverstrengeling kan optreden. Bij de 
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besluitvorming over de subsidie zal het raadslid zich van stemming moeten onthouden 
(gemeentewet art. 28). In één geval is een dubbel lidmaatschap door de RKC aangetroffen. 

In de voorgenomen nieuwe Verordening worden zeer lichte eisen gesteld in de 
verantwoording van subsidies lager dan € 10.000. De RKC is van mening dat eerst het 
interne gemeentelijke controlehuis op orde moet worden gebracht en bijvoorbeeld het nemen 
van geregelde steekproeven ook bij kleinere subsidies goed is geregeld. 

Ten aanzien van het proces is ook op te merken dat beslistermijnen geregeld worden 
overschreden. 

Het verbeteren van de communicatie tussen de instellingen en de ambtenaren verdient ook 
aandacht. Door de instellingen is aangegeven dat feedback vanuit de gemeente op 
aangeleverde documenten wordt gemist. Er heeft zich in het afgelopen jaar zeker een 
positieve ontwikkeling voorgedaan in het verbeteren van het contact tussen organisaties met 
de verantwoordelijke bestuurder en de ambtenaren. 

7.2 Aanbevelingen 

Gelet op bovenstaande onderzoeksbevindingen en conclusies komt de RKC tot de volgende 
aanbevelingen: 

1. Uitwerking kaders toespitsen op subsidieproces 
Zet de reeds ambtelijk ingezette lijn tot uitwerking van beleidskaders voort en schenk 
daarbij specifiek aandacht aan de rol die gesubsidieerde instellingen spelen bij het 
realiseren van gemeentelijke doelen. Draag er zorg voor dat de kaders zodanig zijn 
geformuleerd dat bij subsidieverlening (SMART) doelstellingen kunnen worden 
overeengekomen. De raad moet zich er in de toekomst meer bewust van zijn dat 
heldere transparante kaders het fundament zijn voor een doelmatige en doeltreffende 
werking van het subsidiebeleid. Borg planning en verantwoording van 
prestatieafspraken in eën cyclisch proces. 

2. Werkproces opnieuw inrichten 
Richt het totale subsidiewerkproces opnieuw in. Prioriteiten zijn daarbij: 
• het verbeteren van verantwoordings- en controleproces 
• de verbetering van de communicatie met de instellingen door het werken met vaste 

contactpersonen 
• een heldere taakverdeling tussen subsidieambtenaar en beleidsadviseur 
• het werken binnen termijnen 

3. Heldere relaties met instellingen 
Houd bij getrapte (beleids)uitvoering door bijvoorbeeld stichtingen de relatie helder, 
voorkom incompatibiliteiten en houdt het verantwoordingsproces helder. 

4. Bezint eer gij (met iets nieuws) begint 
Heroverweeg of het raadzaam is om al op korte termijn met nieuwe spelregels (nieuwe 
Verordening, nieuw uitvoeringskader) te gaan werken terwijl het huis nu -zowel 
beleidsmatig als procesmatig- niet op orde is. 

5. Informeer de raad over verbeteringen 
Stel ter informatie aan de raad o.b.v. het RKC-rapport een helder verbeterplan op t.a.v. 
de genoemde aspecten. Periodieke info-voorziening over de subsidieverlening en -
verantwoording maakt hiervan onderdeel uit. 
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Bij de invulling van toekomstige onderzoeksprogramma's zal de RKC zich beraden op 
mogelijk vervolgonderzoek. 
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Bestuurlijke reactie 

Op 21 januari 2010 ontvingen wij uw concept onderzoeksrapport naar subsidieverlening in 
Albrandswaard. Uw rapport is geregistreerd onder nummer 75927. Wij bedanken u voor uw 
rapport. 
Hieronder geven wij onze reactie op uw onderzoeksrapport. 

Reactie op aanbevelingen in het onderzoeksrapport 
Wij hebben kennis genomen van uw aanbevelingen en kunnen ons vinden in de 
aanbevelingen genoemd bij de punten 1, 2, 3 en 5 en kunnen ons niet vinden in de 
aanbeveling genoemd bij punt 4. Hieronder geven wij puntsgewijs onze toelichting aan. 

1. Reactie op aanbeveling uitwerking kaders toespitsen op subsidieproces 
Wij kunnen ons in principe vinden in uw aanbeveling. Op veel fronten wordt hard gewerkt 
aan nieuwe kaders en beleidsverheldering. Hieronder geven wij door middel van een 
"verbeterspoorboekje" aan hoe wij een goed werkend subsidiebeleid willen realiseren. 

2. Reactie op aanbeveling werkproces opnieuw inrichten 
Wij kunnen ons vinden in uw aanbeveling. 

3. Reactie op aanbeveling heldere relaties met instelling 
Wij kunnen ons vinden in uw aanbeveling. 

4. Reactie op aanbeveling bezint eer gij (met iets nieuws) begint 
Wij kunnen ons niet vinden in uw aanbeveling. 
Vanwege de rechtszekerheid en de ingezette weg om de subsidieregels te vereenvoudigen 
en meer service te bieden, zijn wij van mening om de nieuwe Algemene subsidieverordening 
in de raad van 22 februari 2010 te laten vaststellen. In de beschikkingen bij aanvragen van 
subsidies lager dan € 10.000 zal worden aangegeven dat steekproefsgewijs wordt 
gecontroleerd. In de te ontwikkelen uitvoeringsregels zal een en ander worden opgenomen. 
2010 zal worden gezien als overgangsjaar. 

5. Reactie op aanbeveling informeer de raad over verbeteringen 
Wij kunnen ons vinden in uw aanbeveling. 

"Verbeterspoorboekje" subsidiebeleid 
Door middel van een "verbeterspoorboekje" willen wij een goed werkend subsidiebeleid 
realiseren: 
• Uiterlijk in het derde kwartaal 2010 zijn de beleidskaders uitgewerkt en worden daarna de 

normeringen bepaald en opgenomen in de Uitvoeringsregels. 
• Het totale werkproces wordt in 2010 opnieuw ingericht op gebied van verbeteren van 

verantwoordings- en controleproces, verbetering van de communicatie met de 
instellingen door te werken met vaste contactpersonen en een heldere taakverdeling 
tussen beleidsmedewerker subsidies en overige beleidsmedewerkers. 

• De relaties met de instellingen zijn helder en de ingezette weg om de contacten te 
verbeteren wordt voortgezet. 

• De raad zullen wij periodiek informeren over de verbeterpunten. 
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Naschrift Rekenkamercommissie 

De rekenkamercommissie Albrandswaard heeft met genoegen kennis genomen van de 
reactie van het College van B&W waarin wordt aangegeven dat de aanbevelingen 1, 2, 3 en 
5 worden overgenomen. Aanbeveling 4 is niet geaccepteerd. Met deze aanbeveling "bezint 
eer gij (met iets nieuws) begint" heeft de RKC willen aangeven dat het College een risico 
neemt door voorafgaand aan het op orde brengen van de beleidskaders, de uitvoerings
regels en de werk- en controleprocessen een nieuwe subsidieverordening voor te stellen. De 
keuze voor deze volgorde legt een hypotheek op het tijdig en volledig uitwerken van de 
punten die door het College in het verbeterspoorboekje worden genoemd. De RKC kan zich 
voorstellen dat eerst het huis op orde zou zijn gebracht en de nieuwe subsidieverordening 
het sluitstuk van de verbeteracties zou vormen. Het College zal de raad ervan moeten 
overtuigen dat de gemaakte keuze de juiste is. 
In het geval de gemeenteraad instemt met de vaststelling van de nieuwe 
subsidieverordening voor het nieuwe subsidiejaar zal de RKC de uitwerking van het 
verbeterspoorboekje nauwgezet volgen en zonodig over de voortgang hiervan rapport 
uitbrengen aan de (nieuwe) raad. 
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