
Jaarstukken 2020: Subsidieregister 

 

Aanbeveling aan de Raad nr3, bij conclusie 2 

Rekenkamercommissie:  

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, worden ook nu reeds in de P&C-cyclus 
meegenomen.  

Aanbeveling aan het College nr. 6 Raad 3, bij conclusie 2 

Rekenkamercommissie:  

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 worden in onze mogelijkheden wel beperkt door de 
verplichting te voldoen aan de webrichtlijnen uit het Nationaal 

Uitvoeringsprogramma Betere Dienstverlening en e-overheid (NUP). 

 Conclusie 

Aanbeveling 3, is niet hetzelfde als de aanbeveling om het subsidieregister toe te voegen aan de 
Jaarstukken 2020. 

Het subsidiebureau publiceert het subsidieregister ieder jaar op onze website.  

De publicatie van het subsidieregister staat nog steeds op de planning. Deze zijn al wel in concept 
klaar maar 

De laatst puntjes moeten nog op de “i” gezet worden.  

Door nieuwe subsidieregeling afkoppelen regenwater en aanleg groen dak is het aantal subsidie 
aanvragen dat door het subsidiebureau  

wordt geadministreerd verdubbeld. Waar voorheen sprake was van pieken en dalen in het 
aanvraagproces  

stromen nu het hele jaar door subsidieaanvragen binnen. Prioriteit ligt bij het tijdig en rechtmatig 
afhandelen van de  



subsidiebedragen waardoor klussen als subsidieregister langer blijven liggen.  

Ten aanzien van de effect- en prestatie-indicatoren: 

In de begroting 2020 en jaarrekening 2020 zijn per programma Effect- en prestatie indicatoren 
opgenomen. In de jaarrekening 2020 is daarbij ook een korte toelichting opgenomen. Daarmee is in 
de jaarrekening over de door de raad (in de begroting) vastgestelde indicatoren verantwoording 
afgelegd.  

In aanbeveling 6 staat niet om het subsidieregister in de P&C cyclus op te nemen.  

In het document monitoren van de aanbevelingen Rekenkameronderzoeken staat bij beide 
aanbevelingen (nr. 3 en nr. 6) de status ‘ gerealiseerd’. 

  

 


