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Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
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?
2) Het argument wat 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?
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?
Toelichting:
Enkele weken geleden heeft de PCG vragen gesteld over de transparantie van
subsidieverlening. In antwoord op de gestelde vragen gaf het college aan dat er binnenkort
een project van start gaat om het proces van subsidieverlening verder te verbeteren. De
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.
Tot zover prima… Het openbaar online subsidieregister waar de PCG in de vragen op
aandrong heeft wat betreft het college nu niet de hoogste prioriteit. In minder diplomatieke
taal betekent dit dat het register er niet komt… Het argument van het college is dat er kosten
en (ambtelijke) tijd mee is gemoeid. Het college maakt echter niet duidelijk wat de kosten
zijn en hoeveel tijd het plaatsen van een subsidieoverzicht op de website van de gemeente
kost. Een leger ambtenaren, zoals ik ergens las, is daar vast niet voor nodig…
Als het over transparantie van subsidies gaat is het door de PCG genoemde openbaar online
subsidieregister een ‘must’. Het gaat juist om een publieke verantwoording! Het
subsidiebeleid van de gemeente incl. de verstrekte subsidies moet niet alleen transparant zijn
voor de bewoners maar ook voor de ondernemers en instellingen die al dan niet subsidie
ontvangen.
Recent heeft bijvoorbeeld ook de provincie Utrecht de bereidheid uitgesproken om met een
voorstel te komen voor een openbare online registratie van de door de provincie verleende
subsidies. De provincie geeft aan dat het technisch eenvoudig is te realiseren: iedere
subsidieaanvraag en -verlening wordt immers geregistreerd en kan daarom ook online
worden weergegeven.

Voordat gegevens online worden gezet is het wel noodzakelijk om een aantal onderwerpen
verder uit te werken:
- De hoeveelheid gegevens die worden weergegeven over subsidieontvangers en
subsidieprojecten (in verband met privacy- en bedrijfsgevoeligheid);
- De beste plek om een dergelijke registratie online te zetten;
- De frequentie van het bijwerken van een dergelijke registratie;
- De wijze waarop subsidieaanvragers moeten worden geïnformeerd over de
openbaarheid van een eventueel aan hen verleende subsidie;
- Het beheer en de borging van de online registratie.
Het openbaar online subsidieregister heeft volgens de PCG een toegevoegde waarde en de
hobbels om daartoe te komen lijken relatief makkelijk te nemen. Waar een wil is, is een weg!
Hans Marchal/PCG

