Antwoorden op schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr: 2011-73
Datum waarop de vragen zijn gesteld: 19 december 2011
Steller vragen: H. Marchal (PCG)
Onderwerp: Openbaar online subsidieregister
Vraag 1:
Het college start binnenkort een project om het subsidietraject transparanter te
maken. Waarom past het door de PCG voorgestelde openbare online subsidieregister niet
naadloos in dit project? Wat verstaat het college onder een 'transparantere subsidieverlening'?
Maakt een openbare verantwoording van de verstrekte subsidies hier volgens het college ook
onderdeel van uit? Bent u met de PCG van mening dat een openbaar online subsidieregister
de transparantie wezenlijk verbetert?
Antwoord: In de organisatie start een project om de subsidieverlening beter te
‘stroomlijnen’. Onderdeel daarvan is het transparanter maken van het hele proces van
subsidieverlening. Dat wil zeggen dat helder is welke organisaties subsidie ontvangen en
onder welke voorwaarden.
De raad vraagt om efficiëntie en kostenbewustzijn bij de ambtelijke organisatie. Vanuit
dit uitgangspunt is gekozen voor bovengenoemde werkwijze. Dit project gaat niet uit
van een openbare verantwoording met een online register.
Vraag 2:
Het argument dat het college noemt om niet met het register te komen betreft
tijd en geld. Kan het college aangeven hoeveel tijd en geld het kost om een online
subsidieregister op de gemeentelijke website te plaatsen?
Antwoord: Het is moeilijk om dit op voorhand in te schatten.
Vraag 3:
De provincie Utrecht geeft aan dat een subsidieregister technisch eenvoudig is
te realiseren (zie toelichting). Welke 'beren' ziet het college op de weg die anderen (nog) niet
zien? Is het college inmiddels overtuigd van het nut van het openbaar subsidieregister? Op
welke termijn kan het overzicht online zijn?
Antwoord: Het gaat natuurlijk niet uitsluitend om het technisch realiseren. De
aspecten tijd en kosten zitten meer in het bijhouden en verwerken van een en ander.
Daarbij dient men de vraag te stellen wat het oplevert? Het kan zo zijn dat op
provinciaal niveau ‘nut en noodzaak’ van een openbaar online subsidieregister veel
groter is dan in een gemeente (waarbij de afstand tussen de gemeente en organisaties
veel kleiner is) als Wijk bij Duurstede. Graag geven wij als wedervraag aan de PCG
mee: ‘Verdient dit onderwerp nu werkelijk zo’n hoge prioriteit, of zijn er andere
dossiers waar we onze spaarzame ambtelijke uren beter voor kunnen gebruiken?’
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