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Bijdrage van De Lokale Partij tijdens 

Commissie Maatschappelijke zaken 
d.d. 10 mei 2016 bij agendapunt 8: 
Inhoudelijk bespreking vh rapport vd rekenkamercommissie 

 ‘Subsidiëren met beleid’. 

De titel van het rapport is best een aardige vondst! 
De titel slaat de spijker behoorlijk op de kop. 
  
Kennis nemen van het onderzoek (deel 1 van het besluit) is natuurlijk een 
makkie maar het zou te kort door de bocht zijn om het bij die woorden te laten 
over het rapport. 
Aan het eind van deze bijdrage komen wij als De Lokale Partij daar zeker nog 
even op terug. 
  
Deel 2 van het besluit betreft instemmen met de conclusies en aanbevelingen. 
Dat is veruit het meest interessante onderdeel van dit raadsbesluit. 
De raad wordt een duidelijke spiegel voorgehouden en dit was ook de wens die 
aan de rekenkamercie is meegegeven! 
Complimenten dus. 
  
Het college neemt de aanbevelingen ‘grotendeels’ over hebben we al kunnen 
lezen in de hoor en wederhoor stukken. 
Bovendien heeft als het goed is inmiddels ook nog een gesprek plaatsgevonden 
met een vertegenwoordiging van het college. 
We zijn benieuwd naar de nadere informatie naar aanleiding van dat gesprek. 
  
Nu eerst over de conclusies. 
Naast een tweetal ronduit positieve conclusies zijn er vier waar we als raad echt 
iets mee moeten, althans dat is de mening van De Lokale Partij. 
  
2. Geen inzicht in de maatschappelijke effecten. 
3. Het subsidiebeleid is onoverzichtelijk. 
5. De kaderstellende en controlerende rol van de raad kan krachtiger. 
6. De raad ontvangt geen sturingsinfo mbt de doeltreffendheid. 
  
En dan de aanbevelingen, die zijn uitermate interessant. 
Het college neemt er veel over, een enkele niet en ging of gaat over een paar 
aanbevelingen in gesprek. 
  
1a gaat over de indirecte subsidies. 
College wil die niet overnemen. 
De Lokale Partij wil wel degelijk dat de indirecte subsidies inzichtelijk gemaakt 
worden, of ze nu wel of niet onder het accommodatiebeleid vallen. 
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Iedere bijdrage aan welke vereniging of organisatie dan ook die buiten het 
labeltje subsidie verstrekt wordt, dient in beeld te zijn bij het vaststellen van 
subsidies. 
En wat ons betreft hoort daar ook de stand van zaken bij over in hoeverre nu 
voldaan wordt aan het accommodatiebeleid. 
Dan gaat het zowel om de voortgang als de probleemgevallen. 
Want directe subsidie binnen het accommodatiebeleid moet ook transparant 
zijn. 
Wij vragen ook of het niet nakomen van afspraken verrekening met directe 
subsidie tot gevolg heeft. Zo nee, waarom niet? 
  
2b Wanneer is de raad tevreden met de gerealiseerde effecten? Dat is een 
belangrijke vraag. 
Dat eist veel kunde aan de voorkant van het proces. 
We zijn blij dat het college hierover in overleg gaat/is met de rekenkamercie en 
dat de rekcie graag mee wil denken met het college over hoe hier invulling aan 
te geven. 
  
2c Niet alleen aandacht aan de maatschappelijke effecten besteden maar ook 
inzicht krijgen in wat de toegevoegde waarde van het subsidiebedrag daar in is 
geweest. 
Ook zo’n exercitie die goed kan volgen op als je vooraf weet en vaststelt wat je 
graag wilt bereiken. 
  
Misschien zijn 2b en 2c wel de belangrijkste aanbevelingen van dit onderzoek. 
  
We willen nog graag van de rekcie horen wat er nu achter die constatering zat 
over 
‘dat bij betere contacten de kans op (een hogere) subsidie groter is’. 
(aanbeveling 4a) 
  
Met betrekking tot het nieuwe beleid ziet De Lokale Partij inderdaad graag dat 
het college de raad ondersteunt door kaders op verschillende abstractieniveau’s 
voor te bereiden. Conform aanbeveling 5a. 
  
Wat viel ons verder op? 
1. De constatering dat duurzaamheid geen rol speelt bij het subsidiebeleid in 
Wijdemeren. 
De rekcie concludeerde: ‘er was onvoldoende relatie tussen duurzaamheid en 
het subsidiebeleid om tot zinvolle uitspraken en adviezen te komen’. 
  
2. Zoals gezegd zou ik aan het einde van onze bijdrage nog even terugkomen 
op het rapport als zodanig. 
De Lokale Partij stelt vast dat de zorg en aandacht van Melinda Schuurmans en 
Wim van der Hoek (de twee rekenkamercieleden) glashelder naar voren komt in 
het rapport en bedankt hen beiden hartelijk voor de grote inzet. 
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