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Onderwerp: Transparantie van subsidieverlening
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
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?
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?
Toelichting:
De gemeente Wijk bij Duurstede verstrekt al met al diverse tonnen subsidie per jaar. Het
onderwerp ‘subsidies’ is en blijft een gevoelig onderwerp. Uit recent onderzoek is opnieuw
gebleken dat de uitvoering van het subsidiebeleid van gemeenten niet is verbeterd.
Gemeenten weten nog steeds niet of verstrekte subsidies effect hebben. Gemeenten hebben
moeite met het maken van concrete en meetbare afspraken met de gesubsidieerde
instellingen. Bijna 9 op de 10 gemeenten stuurt niet bij nadat ze van de gesubsidieerde
instelling de verantwoordingsinformatie hebben gekregen. Resumé: de subsidies zijn een
‘black box’. Zelfs voor raadsleden… Voorafgaand aan de begrotingsbehandeling 2012 heeft
onze fractie een overzicht van alle subsidies opgevraagd maar tot op de dag van vandaag niet
ontvangen…
De PCG-fractie is van mening dat de gemeenten transparant moeten zijn voor haar burgers,
maar ook naar ondernemers en instellingen die al dan niet subsidie ontvangen. 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. Naast de
transparantie kan een dergelijk openbaar register in tijden van bezuinigingen het draagvlak
vergroten om hier of daar de subsidiekraan een slagje terug te draaien…
Hans Marchal/PCG

