Antwoorden op schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr: 2011 - 67
Datum waarop de vragen zijn gesteld: 28 november 2011
Steller vragen: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Transparantie van subsidieverlening
Vraag 1:
Een groot aantal gemeenten en provincies heeft al het initiatief genomen om te
komen tot een openbaar online registratie van de verleende subsidies om zo meer
transparantie te bieden. Is het college bereidt om in Wijk bij Duurstede een dergelijk
openbaar register op te zetten waarin op een efficiënte en effectieve wijze inzichtelijk wordt
gemaakt aan wie en om welke redenen subsidie wordt verstrekt? Ziet het college de
meerwaarde in van transparante subsidieverlening? Zo ja, op welke termijn kan het 'Wijkse'
subsidieoverzicht online zijn? Welke argumenten heeft het college voor handen om het
geopperde idee van een online subsidieoverzicht eventueel niet over te nemen?
Antwoord: Binnenkort gaat een project van start om het proces van
subsidieverlening verder te verbeteren. Doelen zijn: het proces te standaardiseren en
efficiënter te maken, de subsidieverlening transparanter te maken en de rechtmatigheid
van de subsidiebestedingen nog beter te borgen. Een openbaar overzicht van verleende
subsidies kan een hulpmiddel zijn, maar hier zijn ook kosten en (ambtelijke) tijd mee
gemoeid. Wat betreft het college heeft dit nu niet de hoogste prioriteit.
Vraag 2:
Uit recent onderzoek door Necker van Naem is opnieuw gebleken dat de
uitvoering van het subsidiebeleid van gemeenten niet is verbeterd. Het effect van subsidies is
onduidelijk, er worden geen meetbare of concrete afspraken gemaakt met de gesubsidieerde
instellingen en er vindt geen gemeentelijke bijsturing plaats op basis van de ontvangen
verantwoordingsinformatie. Gelden deze kritiekpunten ook voor de gemeente Wijk bij
Duurstede? Zo ja, welke stappen worden er gezet om de kritiekpunten weg te werken?
Antwoord: In onze Beleidsregels Subsidies wordt m.b.t. de structurele subsidies
onderscheid gemaakt tussen waarderingssubsidies (tot € 7.500), budgetovereenkomsten
(€ 7501 - € 100.000) en budgetcontracten (boven de €100.000).
Bij het aanvragen van een waarderingssubsidie dient de instelling een begroting en
activiteitenplan in. Bovendien zijn voor elke instelling prestatie-afspraken opgenomen
in de Beleidsregels. Bij de subsidievaststelling wordt a.d.h.v. een activiteitenverslag
globaal getoetst of aan de afspraken is voldaan.
In het geval van budgetovereenkomsten en budgetcontracten worden vooraf prestatieafspraken vastgelegd en vindt achteraf toetsing van de afspraken plaats a.d.h.v.
schriftelijke stukken. Bovendien is het gebruikelijk tussentijds de gang van zaken te
bespreken.
Het college meent dat de door u genoemde kritiekpunten niet algemeen van toepassing
kunnen zijn op onze gemeente. De vastgelegde prestatie-afspraken zijn concreet en

meetbaar en er wordt ook op gestuurd vanuit de gemeente.
Het is wel zo dat door systematischer te werken (zie onder antwoord 1) nog beter
gestuurd kan worden op resultaat. Dit is ook weer van belang voor borging van de
rechtmatigheid.
Datum: 9 december 2011
Jan Burger,
namens het college van B&W.

