
 

 
 
 

Amendement gemeenteraad Wijdemeren 
 
 
 
Raadsvoorstel: rekenkameronderzoek subsidiebeleid (agendapunt 17) 
 
De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 26 mei 2016 
 
 
Overwegende dat: 

 de Rekenkamercommissie het subsidiebeleid heeft onderzocht; 

 het college in de bestuurlijke reactie heeft aangegeven een aantal aanbevelingen niet 
over te nemen; 

 het accommodatiebeleid los staat van het subsidiebeleid. Subsidiebeleid betreft te 
bereiken doelstellingen en het accommodatiebeleid gaat over infrastructuur. De 
rekenkamercommissie heeft het accommodatiebeleid niet onderzocht; 

 er al prestatieafspraken zijn met grote instellingen als de bibliotheek en het niet 
wenselijk is om voor kleine subsidiebedragen een hele verantwoordingssystematiek 
op te tuigen;  

 maatschappelijke effecten moeilijk meetbaar zijn en er geen nulmeting is; 

 uit het onderzoek niet is gebleken dat er sprake is van ongelijke behandeling. De 
onderbouwing hiervan ontbreekt in het rapport. 

 
 
Stelt de raad voor het raadsbesluit, als volgt te wijzigen: 

- Aanbeveling 1a over de indirecte subsidies niet over te nemen; 
- Aanbeveling 2b, de eerste zin te wijzigingen in verbeter daar waar mogelijk per 

subsidiecategorie de doelstellingen specifiek en meetbaar, met name in relatie tot 
grotere subsidiebedragen’; 

- Aanbeveling 2c te schrappen ‘Besteedt daarbij niet alleen aandacht aan de 
maatschappelijke effecten waar de instellingen aan bijdragen, maar ook wat de 
toegevoegde waarde van het subsidiebedrag daar in is geweest. Dat het in sommige 
gevallen lastig is om maatschappelijke effecten aan te tonen mag geen reden zijn om 
niet te proberen om de effectiviteit in beeld te brengen’; 

- Tijdens de mondelinge toelichting is door de Rekenkamercommissie aangegeven, dat 
de Rekenkamercommissie in de onderzochte periode geen signalen hierover heeft 
ontvangen, maar dat dit betrekking heeft op het onderzoek over de vorige periode. 
De Raad is derhalve van mening dat deze aanbeveling in het kader van dit 
onderzoek niet passend is, daarom aanbeveling 4a te schrappen ‘Verlies daarbij de 
gelijke behandeling niet uit het oog. Iedere instelling is uniek, maar het mag niet zo 
zijn dat bij betere contacten de kans op (een hogere) subsidie groter is.’  

 
 
Namens, 
 
 
Fractie PvdA-Groen Links  Fractie CDA   Fractie VVD 
R. Lachman     mw. R van Rijn  mw. S. Vermeulen- 
         Franssen 

 



 

 

 

RAADSBESLUIT 

 
 
 
De raad der gemeente Wijdemeren; 
 
Gelet op de Verordening op de Rekenkamercommissie gemeente Wijdemeren 2015; 
 
 
B E S L U I T 
 

1. Kennis te nemen van het rekenkameronderzoek naar het subsidiebeleid van de 
gemeente Wijdemeren;  
 

2. De volgende conclusies over te nemen uit het rapport: 
1) Het subsidiebeleid heeft een professionaliseringsslag doorgemaakt; 
2) Er is geen inzicht in de maatschappelijke effecten van het subsidiebeleid; 
3) Het subsidiebeleid is onoverzichtelijk 
4) Bestuurlijk en ambtelijk is er goed en laagdrempelig contact met 

subsidieontvangers; 
5) De kaderstellende en controlerende rol van de raad kan krachtiger; 
6) De raad ontvangt geen sturingsinformatie met betrekking tot doeltreffendheid; 

 
3. De volgende aanbevelingen over te nemen uit het rapport: 

1a) Maak de indirecte subsidies die niet vallen onder het accommodatiebeleid 
inzichtelijk en bied die aan de raad aan bij de discussie over het nieuwe 
beleidskader; 

1b) De invoering van meerjarige subsidies is succesvol gebleken. Geef hier waar 
mogelijk nog meer ruimte voor in het nieuwe beleid; 

2a) Besteed in de nieuwe beleidsnotitie nadrukkelijk aandacht aan de beoogde 
maatschappelijke effecten. Uiteindelijk moet iedere subsidiabele activiteit te 
herleiden zijn tot een beoogde maatschappelijke doelstelling. 

2b) Maak Verbeter daar waar mogelijk de doelstellingen per subsidiecategorie 
specifiek en meetbaar met name in relatie tot grotere subsidiebedragen. 
Hierbij dient de raad zijn ambitie uit te spreken en te kwantificeren. Wanneer is 
men tevreden met de gerealiseerde effecten. 

2c) Evalueer de verschillende onderdelen van het subsidiebeleid ten minste eens 
in de vier jaar. Evaluatie hoeft niet per definitie op instelling niveau plaats te 
vinden, maar er dient wel een algemeen inzicht te zijn in de effectiviteit van het 
subsidie instrument. Besteedt daarbij niet alleen aandacht aan de 
maatschappelijke effecten waar de instellingen aan bijdragen, maar ook wat 
de toegevoegde waarde van het subsidiebedrag daar in is geweest. Dat het in 
sommige gevallen lastig is om maatschappelijke effecten aan te tonen mag 
geen reden zijn om niet te proberen om de effectiviteit in beeld te brengen. 

3a) Bekijk of het nieuwe subsidiebeleid overzichtelijker kan. Probeer de veelheid 
aan subsidietermen te verminderen. Wanneer het beleid uit diverse 
onderdelen bestaat, zorg dan dat de samenhang tussen deze onderdelen 
duidelijk is. 

3b) Zorg bij de aanvraagformulieren dat er een verwijzing is naar het 
subsidiebeleidskader waarin beoogd maatschappelijk effect, subsidiabele 



activiteiten en randvoorwaarden zijn benoemd. Ook in de beschikking dient 
een verwijzing te zijn naar de grond van het beleidskader waarop de subsidie 
is gebaseerd. 

3c) Maak de informatie over subsidieversterking via de gemeentelijke website  
beter vindbaar en toegankelijk. 

4a) Continueer het laagdrempelige contact tussen de gemeente en 
subsidieontvangers. Verlies daarbij de gelijke behandeling niet uit het oog. 
Iedere instelling is uniek, maar het mag niet zo zijn dat bij betere contacten de 
kans op (een hogere) subsidie groter is. 

5a) Richt als raad de discussie over het nieuwe beleid op hoofdlijnen op de 
gewenste maatschappelijke effecten en de prioriteitstelling hier van. Dit 
gesprek gaat niet over individuele instellingen, maar over de algemene visie 
van de raad. Van deze visie kan de verdeling van financiële middelen worden 
afgeleid. De uitdaging is om het gesprek over de visie eerst af te ronden 
alvorens over te gaan op het kader en de randvoorwaarden waarbinnen 
instellingen een beroep kunnen doen op subsidies om bij te dragen aan de 
beoogde maatschappelijke doelstellingen. Het college kan de raad 
ondersteunen door kaders voor het gesprek op verschillende 
abstractieniveaus voor te bereiden. 

5b) Neem als raad je controlerende rol serieus, zonder in details te verzanden. 
Het nieuwe beleidskader biedt een goed moment om afspraken te maken over 
hoe, wanneer en waarover de raad door het college geïnformeerd wordt. Als 
de verantwoording in de praktijk niet volgt moet de raad daar naar vragen. 

6a) Het college dient de raad te voorzien van informatie over de effectiviteit van 
het gevoerde beleid ten aanzien van behaalde maatschappelijke effecten. De 
informatie volgt uit een evaluatie van het beleid (zie aanbeveling 2c). Een 
logisch moment om deze sturingsinformatie te leveren is bij de discussie over 
het nieuwe subsidiebeleid dat de raad eens in de vier jaar voert. College en 
raad maken vervolgens afspraken in het nieuwe beleidskader op welke wijze 
zij in de volgende vier jaar geïnformeerd worden over de effectiviteit van het 
beleid. 

 
Aldus besloten in de openbare vergadering van 26 mei 2016 
 
De raad voornoemd, 
De plv. griffier, de voorzitter, 
 
 
 
 
drs. C.M. de Heus drs. M.E. Smit 
 
 
 
 
 
 
Afschriften van dit besluit naar: 
 
 


