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Door: Susanne Dix, Ellen van den Berg

21 januari 2020

Informatieve commissie

Subsidieprogramma 2021-

2024



Inhoud

• Korte doorkijk uitkomst evaluatie

• Toelichting proces subsidieprogramma

• Discussie en vragen
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Huidig programma 

1. Kennis en informatie

2. Ervaring en competenties opdoen

3. Informele ondersteuningsnetwerken en 

vangnetvoorzieningen

4. Ontmoeting

Splitsing basisinfrastructuur en stimuleringsbudget per 

categorie 1 t/m 4. 
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Uitgangspunten 

evaluatie

• Ten minste eens per 4 jaar toetsing

• Toetsing besteding rechtmatigheid, doelmatigheid en 

doeltreffendheid van subsidies niet incidenteel verstrekt 

• Rapportage tkn aan gemeenteraad
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Inhoudelijk

• Rechtmatigheid

• Doelmatigheid 

->D.m.v. dossiercontrole in subsidiecyclus 

• Doeltreffendheid

->D.m.v. meting op resultaatindicatoren

Technisch

• Methodiek van subsidieprogramma

-> D.m.v. uitvraag subsidieontvangers en  -verstrekkers

Evaluatie 

subsidieprogramma 

2016-2019



Voorlopige conclusies
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• Subsidieprogramma en de indicatoren zijn nu erg gericht 

op ‘output’ en niet op ‘outcome’.

• Aansluiting bij activiteiten en voorzieningen. Bereik is 

behaald

• Niet alle budgetten zijn volledig benut (of op andere 

manier)

• Niet alle verstrekte subsidies van de afgelopen jaren 

vielen onder het subsidieprogramma (Awb en losse 

uitvoeringsregels)

• Methodiek kan behouden blijven en gedigitaliseerd



Subsidieprogramma 

2021-2024
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Domein overstijgend

Komt voort uit beleid

Subsidie als instrument

Volgt P&C cyclus



Tijdspad

• Jan+ Feb: inhoudelijke opbouw

• Maart: concept gereed, afstemming met 

adviescommissie(s)

• April: start besluitingvormingscyclus

• April/mei: informeren ontvangers over voorstel 

• Voor zomer: programma, verordening en 

uitvoeringsvoorschriften vastgesteld door de raad.

• Aanvragen mogelijk in Q3 en Q4 voor start 2021
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Inhoudelijk
We nemen subsidies op..

a. …van alle hoogtes;

b. …gericht op particulieren, organisaties (stichtingen, verenigingen) 

en bedrijven;

c. …die gebaseerd zijn op vastgesteld beleid;

a. …die via de categorie basisinfrastructuur niet-incidenteel zijn 

verleend;

b. …die via de categorie stimuleringsbudget incidenteel zijn verleend 

en vaker terugkomen (in de toekomst);

c. …die op basis van Awb zijn verleend maar vaker terugkomen;

d. …die nu volgens aparte regelingen zijn ingesteld;

e. …waarbij de activiteiten nog nader bepaald worden om het doel te 

behalen.
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Kwaliteit programma 

• 4 jaar

• Domein overstijgend 

• Rechtmatig (via verordening, bepalingen en 

verplichtingen)

• Doelmatig (voldoet aan voorschriften)

• Doeltreffend (effect draagt bij aan doelen)

• Monitoring en indicatoren op doelniveau

• Stimulering ontwikkeling en innovatie

• Wendbaar voor de toekomst

• Voldoende budget via plafonds
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Afstemming

Modulair programma t.b.v. tijdige vaststelling en doorloop 

andere trajecten. 

• Aanvulling beleid: klimaat, duurzaamheid

• Integraal beleidskader Sociaal Domein

• Inkoop jeugdhulp en WMO begeleiding

• Voorliggende en preventieve voorzieningen ook mogelijk 

van subsidierelatie naar inkoop
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Vraagstukken

Discussie 1. Bespreking wisselwerking gedurende 

subsidiecyclus, bespreekniveau en facilitering 

raad/college.

Voorstel: behoud procedure en bevoegdheden 

gemeenteraad en college B&W 

• Raad: stuurt via verordening en begrotingscyclus (o.b.v. 

beleidsdoelen en plafonds).

• College: ontwikkelt procedurele en beleidsmatige regels. 

Bevoegdheid beslissingen op activiteitenniveau.

• Elke PFO-houder is inhoudsverantwoordelijk

21-1-2020

Presentatietitel
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Vraagstukken

Discussie 2. Betekenis en kwaliteit van monitoring 

Voorstel: Monitoring op doelniveau, daarom duiding geven 

met steun van kwalitatieve of kwantitatieve gegevens. 

Interpretatie monitoring met andere invloeden (causaliteit), 

meetbaarheid van onderwerpen als ‘preventie’?
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Vraagstukken

Discussie 3. Keuzes en verdeling van gelden

Nu: Geen subsidie voor ‘stenen’/ huur, wel activiteiten, geen 

indexatie en correcties, cofinanciering, meerjarige verlening 

mogelijk. 

Voorstel: 

Niet standaard indexeren. Mogelijkheden voor B&W als (igv

cao of andere) noodzakelijke eisen uit de pas lopen met 

budget.

14



Vraagstukken

Discussie 4. Houdbaarheid programma en criteria

Voorstel: Inspelen op veranderend speelveld, innovatie, 

ontwikkeling, eenheid gemeente. Reservevorming toetsen 

excl. bestemmingsreserve. Aandacht voor mogelijke 

‘stapeling’ en subsidieduur voor stimuleringsbudgetten.

Wendbaarheid mogelijk door beslissingsbevoegdheid 

college op activiteiten- en ontvanger niveau. Criteria is 

bevoegdheid van college.
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Afsluiting
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