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Beste heer Roetman, 
 
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen 
gesteld over Totstandkoming subsidieprogramma 2021-2024. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1 
Is/wordt bij de totstandkoming van het subsidieprogramma rekening gehouden met deze 
aanbevelingen? 
 
Antwoord 1 
Ja, bij het nieuwe subsidieprogramma wordt daar rekening mee gehouden. In het huidige 
programma is daar, waar mogelijk, ook al rekening mee gehouden, zoals eerder gerapporteerd 
aan uw raad in de programmaverantwoording 2017 (bijlage 1). 
 
Vraag 2 
Kunt u per aanbeveling (zowel die per oproep van de raad aan het college zijn gedaan als die 
rechtstreeks door de rekenkamercommissie aan het college zijn gedaan) aangeven op welke wijze 
die in het subsidieprogramma 2021-2024 worden geadresseerd (totaal 8 aanbevelingen en dus 8 
antwoorden)? 
 
Antwoord 2 
Het college is voornemens om de aanbevelingen van de rekenkamercommissie over te nemen. 
Het college komt hier inhoudelijk voor de zomer 2020 met het vaststellen van het 
subsidieprogramma 2021-2024 bij u op terug. Dan zal het college per aanbeveling laten zien hoe 
deze verwerkt wordt in het nieuwe programma. 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
Dennis Boekhout 
Programmamanager Sociaal Domein & Samenleving 
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2. Rapport: Inzicht in prestaties en doeltreffendheid subsidies gemeente Stichtse Vecht (okt. 2014)

Portefeuillehouder: J.A. Koops

Aanbevelingen en bestuurlijke reactie:

Stand van zaken uitvoering 

Peildatum: 1e kwartaal 2018 

Aan de 

raad 

1. Aanbeveling: Formuleer concrete en meetbare beleidsdoelen en prestaties. 

Om te kunnen sturen moet de gemeente weten waar ze staat en waar ze heen wil. 

De Rekenkamercommissie beveelt aan om de verschillende onderdelen van het 

Subsidieprogramma concreet en meetbaar te formuleren. Daarbij dient de gemeente goed 

na te gaan wat ze echt wil weten over wat er met de subsidie bereikt wordt in relatie tot de 

beleidsdoelen. Prestatie-indicatoren staan niet op zichzelf, het verhaal erbij is minstens zo 

belangrijk. Het gaat om tellen en vertellen. 

Bestuurlijke reactie: Bij het opstellen van het nieuwe subsidieprogramma schenken wij 

extra aandacht aan “specifiek en meetbaar” formuleren van doelstellingen. 

In ontwikkeling 

Het beleidsdoel voor subsidieverlening is het bevorderen van de zelf- 

en samenredzaamheid van de inwoners. Het koppelen van meetbare 

prestaties aan het beleidsdoel is tot op heden vorm gegeven door 

resultaten te meten op input- en / of procesindicatoren. 

Einde 2017 is met de vaststelling van ‘Nota een sterke Basis’ de 

volgende stap gezet in het meten / monitoren van de resultaten. We 

gaan een methodiek toe passen waarmee we effecten (‘outcome’) 

meten die gekoppeld zijn aan de doelstellingen. Deze methodiek gaan 

we komende jaren ook toepassen in de omgeving van 

subsidieverleningen.   

2. Aanbeveling: Voer periodiek evaluaties uit naar de doeltreffendheid van subsidies en de 

effecten ervan in de praktijk. 

De Rekenkamercommissie beveelt aan om het college uitvoering te laten geven aan de 

inhoudelijke evaluatie van de subsidieregelingen naar het doelbereik en de relatie tussen 

subsidies en het doelbereik. Neem het wetsartikel uit de Awb over doeltreffendheid en de 

effecten van de subsidies in de praktijk op in de Subsidieverordening van de gemeente.  

Bestuurlijke reactie: Deze evaluaties voeren wij één keer in de vier jaar uit. Deze 

frequentie is gekoppeld aan het vierjarig subsidieprogramma. Voor het opstellen van een 

nieuw programma evalueren wij het oude programma. 

In ontwikkeling (halverwege) 

Halverwege 2018 zijn de effecten bekend van de eerste twee jaren 

van het huidige subsidiebeleid. Op basis hiervan evalueren we wat de 

effecten zijn geweest en of deze aanleiding geven tot aanpassing van 

ons beleid. Deze output nemen we weer mee voor het subsidiebeleid  

zoals dat er uit moeten gaan zien in de volgende subsidie periode 

2020-2024.   

Het meenemen van het wetsartikel 4:24 Awb in de subsidie-

verordening is gerealiseerd. Wij hebben dit artikel voor de gemeente 

vertaald in artikel 20 van de Algemene subsidieverordening en nader 

uitgewerkt in de uitvoeringsvoorschriften. Bepaald is dat iedere vier 

jaren een evaluatie als genoemd in artikel 4:24 Awb plaatsvindt. 

3. Aanbeveling: Laat de beoogde en gerealiseerde beleidsdoelen en prestaties terugkomen 

in de P&C-cyclus. 

Subsidies zijn een instrument voor de gemeente om haar beleidsdoelen te realiseren. 

De Rekenkamercommissie beveelt aan om de informatie over de met subsidies beoogde en 

gerealiseerde beleidsdoelen, voorzien van een korte toelichting, op te nemen in de P&C 

cyclus. 

Bestuurlijke reactie: De beleidsdoelen die per beleidsterrein zijn benoemd, nemen wij in 

de P&C-cyclus mee. 

Gerealiseerd. 

De beleidsdoelen die per beleidsterrein zijn benoemd nemen wij op in 

de P&C-cyclus. 

In de Bestuursrapportage nemen wij uitsluitend informatie op indien 

daar aanleiding toe is, want het uitgangspunt van de Bestuurs-

rapportage is een afwijkingenrapportage. 

Aan het 

college 

4. Aanbeveling: Zet in de beschikkingen de beoogde prestaties concreet op een rij. 

De Rekenkamercommissie geeft aan dat een beschikking in ieder geval een overzicht van 

de te verwachten resultaten en effecten, activiteiten, producten of prestaties gerelateerd 

aan de gemeentelijke doelstellingen dient te bevatten. Zij beveelt aan om voor een focus op 

de prestaties en het verkrijgen van verantwoordingsinformatie over 

de prestaties deze helder in de beschikking weer te geven. 

Bestuurlijke reactie: We nemen deze aanbeveling ter harte bij beschikkingen zonder 

Gerealiseerd: 

Bij de verlening van grote subsidie bedragen (subsidies > € 50.000,-) 

wordt veelal gewerkt met een uitvoeringsovereenkomst waarin zowel 

de subsidieaanvrager als de gemeente aangeeft waartoe zij zich over 

en weer verplichten.  

Bij subsidieverleningen zonder uitvoeringsovereenkomst wordt in de 
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uitvoeringsovereenkomst. Bij grote subsidiebedragen sluit de gemeente met de 

subsidieontvanger een uitvoeringsovereenkomst af. Deze wordt met de beschikking 

meegezonden. In de beschikking verwijzen wij naar deze uitvoeringsovereenkomst 

en vermelden dat deze deel uitmaakt van de beschikking. Voordeel hiervan is dat de 

uitvoeringsovereenkomst door beide partijen wordt ondertekend dit in relatie tot de 

beschikking die alleen door de gemeente wordt ondertekend. 

beschikking aangegeven voor welke activiteiten de subsidie wordt 

verleend en wordt verwezen naar de bij de subsidie aanvraag 

meegestuurde informatie over de prestaties die in ruil voor de 

subsidie worden geleverd. 

In verband met de betere leesbaarheid van de beschikkingen zijn de 

beoogde prestaties niet meer apart in de beschikkingen opgenomen 

vanaf subsidiejaar 2017. Deze prestaties zijn immers te vinden in de 

uitvoeringsovereenkomst en / of in de subsidie aanvraag 

documentatie. 

 5. Aanbeveling: Hou de vinger aan de pols bij de subsidies die direct worden vastgesteld. 

In het landelijk subsidiekader is ervoor gekozen om voor relatief lage subsidies (tot € 2.500) 

over te gaan tot directie vaststelling. Stichtse Vecht heeft deze systematiek overgenomen. 

De Rekenkamercommissie beveelt aan zich ervan te vergewissen dat 

de subsidies voor deze groep goed worden besteed. 
 

Bestuurlijke reactie: We nemen de aanbeveling ter harte. Bij het opstellen van het nieuwe 

subsidieprogramma nemen we in overweging een steekproef aan te kondigen. NB Hierbij 

houden wij wel oog voor de keuze die is gemaakt om regeldruk te verminderen, de 

verantwoordingsplicht zo beperkt mogelijk te houden en vertrouwen te hebben in de 

organisaties. 

Gerealiseerd: 

 

Vanaf de subsidieverleningen voor 2016 kondigen we bij het verlenen 

van subsidies zonder verantwoordingsplicht (bedrag < € 5.000,- ) aan 

dat we mogelijk toch op basis van steekproef kunnen vragen om een 

beperkte verantwoording. De steekproef wordt jaarlijks door het 

subsidiebureau getrokken uit alle subsidies die zijn verleend zonder 

verantwoordingsplicht. 

Vanuit de aankondiging van controle op basis van steekproef gaat 

een lerend effect uit. Het subsidiebureau laat zich bij het trekken van 

de steekproef leiden door signalen die worden opgevangen.  

 

 6. Aanbeveling: Verbeter de informatiefunctie van het subsidieregister. 

De Rekenkamercommissie constateert dat transparantie van het Subsidieregister belangrijk 

is voor gemeentelijk beleid. Zij beveelt aan om naast wat de gemeente al doet,  aanvullend 

in het register op te nemen: 

 de (samengevatte) gesubsidieerde activiteiten en/of de beoogde prestaties; 

 het onderscheid tussen de verschillende subsidieregelingen vergezeld door het 

subsidieplafond per regeling. 

 de financiële bijdragen die de gemeente verstrekt en die in juridische zin aangemerkt 

worden als subsidie, in het overzicht worden opgenomen. 
 

Bestuurlijke reactie: Wij nemen de aanbeveling ter harte doch wij worden in onze 

mogelijkheden wel beperkt door de verplichting om te voldoen aan de webrichtlijnen uit het 

Nationaal Uitvoeringsprogramma Betere Dienstverlening en e-overheid (NUP). 
 

Het uitgebreidere overzicht van het subsidieregister, dat ter publicatie op de website 

subsidiebureau had aangeleverd, kon niet in die vorm worden gepubliceerd. De beperkte 

informatie die nu in het subsidieregister is opgenomen, voldoet wel aan de verplichting die 

gemeenten hebben om met hun website aan webrichtlijnen te voldoen. In het register staat 

wel vermeld dat meer informatie bij het subsidiebureau opgevraagd kan worden. Van deze 

mogelijkheid is echter tot nog toe geen gebruik gemaakt. 
 

Gemeenten zijn verplicht om met hun website te voldoen aan webrichtlijnen. Dit is 

vastgelegd in het bestuursakkoord Nationaal Uitvoeringsprogramma Betere Dienstverlening 

en e-overheid (NUP). Eind 2008 werd dit akkoord ondertekend door het ministerie van BZK 

(Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), VNG (Vereniging van Nederlandse 

gemeenten), IPO (Interprovinciaal Overleg) en Unie van Waterschappen. De webrichtlijnen 

Gerealiseerd: 

 

In het subsidieregister, gepubliceerd onze website, is met ingang van 

2016 een korte omschrijving opgenomen van de activiteiten of het 

project waarvoor de subsidies is verleend. Van deze mogelijkheid is 

echter tot nog toe geen gebruik gemaakt. 
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maken deel uit van het NUP en de opvolger daarvan, i-NUP, uit maart 2011. De 

maatregelen moeten er toe leiden dat alle websites van gemeenten, waterschappen en 

provincies eind 2012 voldoen aan de minimale toegankelijkheidseisen en vanaf 2012 aan 

alle webrichtlijnen. 
 

Of een gemeentelijke website voldoet, wordt jaarlijks, verplicht, getoetst. De webrichtlijnen 

gaan niet over de inhoud, wel over de manier waarop we dingen aanbieden op de website, 

het hoe. Qua taalgebruik, qua rekening houden met menselijke- en systeembeperkingen, et 

cetera. Een blinde moet met z’n brailleregel de website kunnen lezen, iemand met een 

draadloze muis waar net de batterij van op is wil toch nog graag het subsidieformulier 

kunnen afronden en moet dus kunnen terugvallen op z’n toetsenbord voor besturing, een 

laaggeletterde wil tekst kunnen begrijpen etc.. 

Het zijn de webrichtlijnen die zorgen dat we dingen toegankelijk aanbieden voor de 

bezoekers van de website. En daarmee ook regelen dat we voor de ‘grote blinde’ -> 

Google, alles vindbaar aanbieden. 

 

 

 

 

De jaarlijkse verplichte toetsing van de gemeentelijke website m.b.t. 

webrichtlijnen is integraal van toepassingen voor alle gemeentelijke 

domeinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 7. Aanbeveling: Laat de gerealiseerde prestaties opnemen in de verantwoordings-verklaring 

die door de subsidieontvanger wordt ingediend. 

Door in de beschikking helder op te nemen wat de beoogde prestaties met de subsidie zijn, 

kunnen de subsidieontvangers deze overnemen in de verklaring. Hierdoor verkrijgt de 

gemeente een duidelijk beeld van de beoogde en gerealiseerde prestaties. Zeker bij de 

subsidies tussen de € 2.500 en € 10.000 levert dat meer informatie op dan nu het geval is. 
 

Bestuurlijke reactie: Wij nemen deze aanbeveling niet over, omdat wij van mening zijn dat 

de gerealiseerde prestaties al vermeld staan in de inhoudelijke rapportage, die de 

subsidieontvangers (verplicht) mee moeten sturen met de verantwoordingsverklaring. 

Gerealiseerd: 

 

De gerealiseerde prestaties staan vermeld in de inhoudelijke 

rapportage, die de subsidieontvangers (verplicht) mee moeten sturen 

met de verantwoordingsverklaring. Deze gegevens vormen de basis 

waarop de beleidsadviseurs hun beoordeling doen of de 

verplichtingen zijn nagekomen en de subsidie is besteed voor het doel 

waarvoor deze is verleend. 

 

 8. Aanbeveling: Gebruik bestaande kennis bij het evalueren van subsidies. 

De Rekenkamercommissie beveelt aan gebruik te maken van de beschikbare openbare 

informatie om goede evaluaties van subsidieregelingen te maken wanneer de gemeente 

haar subsidieregelingen evalueert. 
 

Bestuurlijke reactie: We nemen de aanbeveling ter harte. 

Gerealiseerd: 

 

Uiteraard zal bestaande kennis worden meegenomen bij evaluatie 

van subsidies en zal deze indien nodig leiden tot aanpassing van het 

beleid. 

 

 

Het rapport is in de werksessie van 4 november 2014 behandeld, er is geen raadsbehandeling geweest. 
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