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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 
De gemeente Gorinchem verstrekt jaarlijks voor ongeveer zes miljoen aan subsidies. Met het verstrekken van 
subsidies is zowel een groot financieel als maatschappelijk belang gemoeid. De rekenkamercommissie 
Gorinchem (hierna RKC) wil op verzoek van de raad van Gorinchem weten hoe rechtmatig, doeltreffend en 
doelmatig het subsidiebeleid is ingericht. Met name is relevant in hoeverre de gemeenschap profiteert van de 
verstrekte subsidies: de doeltreffendheid van de subsidieverstrekking. Gelet op de noodzakelijke bezuinigingen 
is eveneens de doelmatigheid van de subsidieverstrekking een belangrijk en actueel onderwerp.   
 
Het onderzoek is van november 2012 tot februari 2013 uitgevoerd door adviesbureau PBLQ Zenc. Dit rapport 
geeft de resultaten van het onderzoek weer.  

1.2 Onderzoeksopdracht en vraagstelling 
De centrale vraag in het onderzoek naar de subsidieverstrekking in de gemeente Gorinchem luidt:  
 

 
“In hoeverre is het subsidiebeleid van de gemeente Gorinchem voldoende rechtmatig, doelmatig 

en doeltreffend vormgegeven?” 
 

 
Om tot een antwoord op deze onderzoeksvraag te komen, heeft de RKC de volgende deelvragen opgesteld: 
 
Rechtmatigheid 

1. Is het subsidiebeleid juridisch adequaat vormgegeven? 
2. Verlopen de processen van aanvraag, behandeling, beschikking en verantwoording rechtmatig 

(kortom: overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving)? 
 
Doelmatigheid 

3. Verlopen de processen van aanvraag, behandeling, beschikking en verantwoording doelmatig? 
4. Werken de organisaties die subsidie ontvangen doelmatig (kortom: leveren zij de gevraagde resultaten 

en prestaties en doen zij dat op een efficiënte manier)? 
 
Doeltreffendheid 

5. Zijn de beleidsdoelen van de gemeente op die beleidsterreinen waar de subsidieontvangers actief op 
zijn SMART?  

6. Zijn de beleidsdoelen vertaald naar concrete te bereiken resultaten en te leveren prestaties? 
7. Wordt in het subsidieproces helder gemaakt welke resultaten c.q. prestaties van de subsidieontvanger 

verwacht worden en welke beleidsdoelen hiermee gerealiseerd moeten worden? 
8. Wordt aan de subsidieontvanger gevraagd om aan te tonen dat de geleverde prestaties en resultaten 

hebben geleid tot realisatie van de beleidsdoelen? Zo ja, doet de subsidieontvanger dit ook? Zo nee 
wat doet de gemeente dan? 
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9. Als feitelijke vaststelling of beleidsdoelen gerealiseerd zijn aantoonbaar niet mogelijk is, hoe wordt dan 
de relatie tussen prestaties en beleidsdoelen gedefinieerd? 

10. Welke concrete en werkbare methodieken zijn er om onvolkomenheden in het subsidiebeleid te 
verbeteren?  

 
Samengevat gaan de bovenstaande deelvragen in op de vraag of de cyclus van het gevoerde beleid adequaat 
is ingericht en goed wordt uitgevoerd. De RKC is daarnaast geïnteresseerd in de opvattingen van de 
gesubsidieerde instellingen en van de gemeenteraad over de subsidieverstrekking door de gemeente 
Gorinchem. Daarom heeft de RKC ook de volgende deelvragen onderzocht: 

11. Wat zijn de opvattingen van betrokken instellingen over de doelmatigheid en doeltreffendheid van het 
subsidiebeleid van de gemeente Gorinchem?  

12. Welke overeenkomsten en verschillen zijn er wat betreft de opvattingen over de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van het subsidiebeleid tussen de gemeente en de instellingen? 

13. Wat is de huidige volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol van de raad in het 
subsidiebeleid?  

14. Wat is de door de raad gewenste volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol in 
het subsidiebeleid?  

15. Op welke wijze wordt de raad in staat gesteld om de huidige en gewenste positie waar te maken?    
 
In dit rapport staat een beoordeling van de subsidieverstrekking in Gorinchem centraal. De RKC van 
Gorinchem wil daarnaast suggesties doen voor een efficiëntere en effectievere – toekomstige – 
subsidieverstrekking. Daarom is tot slot een deelvraag toegevoegd over een nieuwe, toekomstige inrichting 
van de subsidieverstrekking in Gorinchem: 

16. Wat zijn de kenmerken en uitgangspunten voor een nieuwe, toekomstige inrichting van de 
subsidieverstrekking in de gemeente Gorinchem? 

 
Om de suggesties en aanbevelingen over een toekomstige subsidieverstrekking te kunnen inkaderen en van 
een bredere basis te voorzien, beschrijft dit rapport de gedachten die bij de gemeente en bij de onderzochte 
instellingen in Gorinchem bestaan over de gewenste ontwikkelingen. Daarnaast geven wij een aantal meer 
algemene landelijke trends weer. In diverse gemeenten in Nederland wordt momenteel nagedacht over 
mogelijke aanpassingen in het gangbare subsidiebeleid. De aandacht voor aanpassingen wordt enerzijds 
bevorderd door de bezuinigingen, waardoor zowel gemeenten als instellingen nadrukkelijker dan voorheen 
stilstaan bij een efficiënte en effectieve inzet van het beschikbare budget. Een tweede reden om vertrouwde 
subsidierelaties ter discussie te stellen zijn zowel de reeds doorgevoerde decentralisatie van de Wmo, als de 
verdere door de Rijksoverheid voorgenomen decentralisaties. Deze decentralisaties kennen als 
gemeenschappelijke filosofie dat er sprake dient te zijn van een ‘kanteling’ van aanbodgericht beleid naar 
beleid dat de vraag van burgers (cliënten) als uitgangspunt neemt. Beide ontwikkelingen zijn zeker relevant 
voor de situatie en de discussie over de subsidieverstrekking in Gorinchem.  

1.3 Beoordelingskader 
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden stellen we vooraf vast wanneer de subsidieverstrekking 
voldoende rechtmatig, doelmatig en doeltreffend verloopt. Op basis van deze ‘normen’ zijn we in staat 
uitspraken te doen over de prestaties van de gemeente Gorinchem. Wij hanteren het volgende kader: 
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Onderzoeksvraag Norm 
Rechtmatigheid  
1. Is het subsidiebeleid juridisch adequaat 

vormgegeven? 
 

2. Verlopen de processen van aanvraag, 
behandeling, beschikking en verantwoording 
rechtmatig? 

Aan het subsidiebeleid van de gemeente Gorinchem 
ligt een stelsel van regels, voorschriften en 
procedures ten grondslag dat is vastgesteld door de 
raad.  
 
De geldende regels, voorschriften en procedures 
worden conform dit stelsel in de praktijk toegepast. 

Doelmatigheid  
3. Verlopen de processen van aanvraag, 

behandeling, beschikking en verantwoording 
doelmatig? 
 

4. Werken de organisaties die subsidie 
ontvangen doelmatig? 

Naar mening van betrokken ambtenaren en 
instellingen is het beleid efficiënt ingericht. 
 
De betrokken organisaties verstrekken conform de 
gestelde voorwaarden en procedures de relevante 
informatie, op een voor de gemeente direct 
bruikbare wijze. 

Doeltreffendheid  
5. Zijn de beleidsdoelen van de gemeente op die 

beleidsterreinen waar de subsidieontvangers 
actief zijn SMART?  
 

6. Zijn de beleidsdoelen vertaald naar concrete 
te bereiken resultaten en te leveren 
prestaties? 
 

7. Wordt in het subsidieproces helder gemaakt 
welke resultaten en prestaties van de 
subsidieontvanger verwacht worden en welke 
beleidsdoelen hiermee gerealiseerd moeten 
worden? 

 
8. Wordt aan de subsidieontvanger gevraagd 

om aan te tonen dat de geleverde prestaties 
en resultaten hebben geleid tot realisatie van 
de beleidsdoelen? Zo ja, doet de 
subsidieontvanger dit ook? Zo nee wat doet 
de gemeente dan? 
 

9. Als feitelijke vaststelling of beleidsdoelen 
gerealiseerd zijn aantoonbaar niet mogelijk is, 
hoe wordt dan de relatie tussen prestaties en 
beleidsdoelen gedefinieerd? 

 
 

De relevante beleidsdoelen, alsook de bijbehorende 
te bereiken resultaten en prestaties, zijn SMART 
geformuleerd.  
 
Voor de betrokken instellingen is helder welke 
concrete resultaten en prestaties van hun worden 
verwacht.  
 
De gemeente overlegt zowel voorafgaand aan de 
verstrekking van de subsidie als tijdens de looptijd 
met enige regelmaat met de uitvoerende instelling 
over de realisatie van de doelstellingen en de 
geldende randvoorwaarden.   
 
De ontvangende instelling legt conform de geldende 
afspraken verantwoording af over de ontwikkelde 
activiteiten (prestaties) en gerealiseerde resultaten. 
Als de ontvangende instelling zich niet aan deze 
afspraken houdt, onderneemt de gemeente actie.  
 
 
De ontvangende instelling maakt aantoonbaar dat er 
verband is tussen de activiteiten, resultaten en de 
beoogde beleidsdoelen. Als feitelijk aantonen niet 
mogelijk is, biedt de ontvangende instelling hiervoor 
een alternatieve methode. Deze methode is 
geaccordeerd door de gemeente. 
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10. Welke concrete en werkbare methodieken zijn 
er om onvolkomenheden in het subsidiebeleid 
te verbeteren? 

 De gemeente evalueert de werking van de 
verstrekte subsidies en het onderliggende beleid. 
Aan de evaluatie worden leerpunten verbonden die 
concreet worden geïmplementeerd. 

Opvattingen gesubsidieerde instellingen  
11. Wat zijn de opvattingen van betrokken 

instellingen over de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van het beleid van de 
gemeente Gorinchem?  
 

12. Welke overeenkomsten en verschillen zijn er 
wat dit betreft tussen de gemeente en de 
instellingen? 

De opvattingen van de gemeenten en de instellingen 
over de doelmatigheid en doeltreffendheid van het 
subsidiebeleid komen zoveel mogelijk overeen. 

Rol van de raad  
13. Wat is de huidige volksvertegenwoordigende, 

kaderstellende en controlerende rol van de 
raad in het subsidiebeleid?  
 

14. Wat is de door de raad gewenste 
volksvertegenwoordigende, kaderstellende en 
controlerende rol in het subsidiebeleid? 

 
15. Op welke wijze wordt de raad in staat gesteld 

om de huidige en gewenste positie waar te 
maken?    

De raad heeft een duidelijk beeld van zijn huidige en 
gewenste volksvertegenwoordigende, 
kaderstellende en controlerende rol in het 
subsidiebeleid.  
 
De raad voelt zich voldoende ondersteund om deze 
volksvertegenwoordigende, kaderstellende en 
controlerende rol waar te maken. 

 
Deelvraag 16 leent zich niet voor een ‘beoordeling’; het antwoord op deze vraag geeft enkel een aantal 
aanbevelingen voor een nieuwe, andere vorm van subsidieverstrekking.  

1.4 Onderzoeksafbakening en begrippen 
Voor het onderzoek naar het subsidiebeleid zijn de volgende begrippen en afbakeningen relevant. 
 
(Welzijns-)subsidies 
Onder subsidie verstaan wij een door de gemeente ter beschikking gesteld bedrag aan een (rechts)persoon, 
waarbij de ontvanger zich verplicht om met behulp van dit bedrag bepaalde activiteiten te ontwikkelen die een 
bijdrage leveren aan de kwaliteit van het leven in de gemeenschap.  
 
In dit onderzoek zijn de subsidies op het gebied van welzijn onderzocht, te onderscheiden naar: 

- Sport en Cultuur, 
- Zorg en Samenleving.  

 
Onderzoeksperiode 
Dit onderzoek richt zich op het subsidiebeleid dat in de periode 2006 tot en met 2012 is gevoerd. In 2006 is het 
subsidiebeleid opnieuw ingericht, dat een goed startpunt is voor het onderzoek.  
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Zes subsidiedossiers 
Ter verdieping van het algemene subsidiebeleid zijn in dit onderzoek zes subsidiedossiers uit het jaar 2011 
onderzocht. Het jaar 2011 is namelijk het meest recente, volledig afgesloten kalenderjaar. Alle onderdelen van 
de subsidieverstrekking zijn doorlopen: van de aanvraag tot de vaststelling van de subsidie. 
 
In dit onderzoek zijn de dossiers van de volgende zes instellingen bestudeerd: 
 

Instelling Domein Hoogte subsidie 2011 
Laag (< 100.000) 
Midden (500.000 – 1.000.000) 
Hoog  (> 1.000.000) 

De Nieuwe Doelen Cultuur en Sport Midden 
SGS Cultuur en Sport Hoog 
Bibliotheek Cultuur en Sport Midden 
Gehandicaptenplatform Zorg en Samenleving Laag 
MEE mantelzorg Zorg en Samenleving Laag 
Staerk Zorg en Samenleving Hoog 

 
Met de keuze voor deze dossiers hebben wij getracht een zo evenwichtig mogelijke verdeling te creëren 
tussen de domeinen waarbinnen de instellingen werkzaam zijn, alsook tussen de hoogte van de subsidie.  

1.5 Onderzoeksaanpak 
Voor het uitvoeren van dit onderzoek hebben wij de volgende aanpak gehanteerd: 
 

 
 
Hieronder lichten wij deze aanpak kort toe: 

- Stap 1: Bestudering beleidscyclus. In deze stap is het subsidiebeleid van de gemeente Gorinchem 
bestudeerd, door: 

o bestudering van de relevante documenten over het (welzijns-) subsidiebeleid,  
o interviews met de portefeuillehouders Welzijn en Cultuur, 

Stap 1: 
Bestudering 

beleidscyclus 

Stap 2: 
Bestudering 

subsidie-
dossiers 

Stap 3:  
Raads-

bijeenkomst 

Stap 4: 
Discussie-

bijeenkomst 

Stap 5: 
Bestudering 

nieuwe 
vormen van 

subsidie-
verstrekking 

Stap 6: 
Analyse en 
opstellen 

rapportage 
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o interviews met de betrokken ambtenaren van de afdeling Welzijn. 
- Stap 2: Bestudering subsidiedossiers. In deze stap hebben wij zes subsidiedossiers uit het jaar 2011 

bestudeerd, door: 
o bestudering van de relevante documenten over de aanvraag en verlening van de subsidie in 

2011, 
o interviews met de vertegenwoordigers van de zes gesubsidieerde instellingen, 
o interviews met de gemeentelijke accounthouders van de zes gesubsidieerde instellingen. 

- Stap 3: Raadsbijeenkomst. In deze stap hebben wij met fractievertegenwoordigers uit de 
gemeenteraad gesproken over hun huidige en hun gewenste rol in de subsidieverstrekking. 

- Stap 4: Discussiebijeenkomst. In deze bijeenkomst hebben wij samen met vertegenwoordigers van de 
gemeentelijke organisatie en de gesubsidieerde instellingen de overeenkomsten en de verschillen in 
de beoordeling van de subsidieverstrekking in Gorinchem verkend. Tevens is de bijeenkomst gebruikt 
om vooruit te blikken (zie stap 5). 

- Stap 5: Bestudering nieuwe vormen van subsidieverstrekking. In deze stap hebben wij bestudeerd 
welke nieuwe vormen van subsidieverstrekking mogelijk zijn, door: 

o in de interviews met vertegenwoordigers namens de gemeente Gorinchem te vragen naar 
hun ideeën over een nieuwe vorm van subsidieverstrekking, 

o in de interviews met de gesubsidieerde instellingen te vragen naar hun ideeën over een 
nieuwe vorm van subsidieverstrekking, 

o de deelnemers in de discussiebijeenkomst (zie stap 4) te bevragen over mogelijke nieuwe 
vormen van subsidieverstrekking, 

o trends en ontwikkelingen in andere gemeenten te bestuderen.  
- Stap 6: Analyse en opstellen rapportage. In deze stap hebben wij al verzamelde onderzoeksmateriaal 

geanalyseerd en een conceptrapportage opgesteld. Deze rapportage hebben wij voorgelegd voor 
ambtelijk hoor en wederhoor. Op basis daarvan hebben wij een definitieve rapportage opgesteld met 
conclusies en aanbevelingen, en voor bestuurlijk hoor en wederhoor voorgelegd. Tot slot is het 
rapport, inclusief bestuurlijke reactie, ter besluitvorming gepresenteerd aan de raad.  

1.6 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 brengen wij het subsidiebeleid van de gemeente Gorinchem in beeld. Het maakt duidelijk hoe 
de wet- en regelgeving en subsidieverstrekking is vormgegeven, het benoemt de rollen in de 
subsidieverstrekking en geef een aantal van de belangrijkste ontwikkelingen in de subsidieverstrekking weer. 
Hoofdstuk 3 beschrijft de zes onderzochte subsidiedossiers. In hoofdstuk 4 geven wij onze beoordeling van de 
rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van de subsidieverstrekking weer. Hoofdstuk 5 beschrijft de 
huidige en de gewenste rol van de raad in de subsidieverstrekking. Hoofdstuk 6 wordt besteed aan de 
(mogelijke) toekomstige ontwikkelingen in het subsidiebeleid. Tot slot zijn in hoofdstuk 7 de conclusies en 
verbetermogelijkheden weergegeven.
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2. Het subsidiebeleid in beeld 

2.1 Wet- en regelgeving in beeld 
De gemeente Gorinchem verstrekt jaarlijks ongeveer zes miljoen aan subsidies. Het juridisch kader voor de 
subsidieverstrekking vormt de Algemene subsidieverordening 2011 (verder: Asv) van de gemeente Gorinchem. 
De verplichting tot deze wettelijke grondslag voor het verstrekken van subsidies is bepaald in Titel 4.2 van de 
Algemene wet bestuursrecht (verder: Awb).  
 
De Asv 2011 van de gemeente Gorinchem is door de raad vastgesteld op 16 december 2010 en geeft de 
regels aan waarbinnen de subsidieverstrekking plaats dient te vinden. De subsidieverstrekking verloopt van het 
besluit tot subsidieverlening, voorafgaand aan een te subsidiëren activiteit, naar het besluit tot 
subsidievaststelling, waarin wordt bepaald of de gesubsidieerde activiteit is verricht of de (prestatie)afspraken 
zijn nageleefd en wat de exacte hoogte van de subsidie is. 
 
In aanvulling op de Asv heeft het College de Nadere regels Algemene subsidieverordening Gorinchem 2011 
vastgesteld, in lijn met de bevoegdheid die het College hiervoor heeft gekregen in Artikel 7 van de Asv 2011. 
Deze Nadere regels Asv gaan in onder meer in op de termijnen voor de aanvraag en vaststelling van een 
subsidie, de gegevens en verplichte bescheiden bij een aanvraag en vaststelling van een subsidie en de 
verplichtingen voor de subsidieontvanger. In de Nadere regels Asv maakt het College een onderscheid tussen 
vier soorten subsidies: 
 

Soort subsidie Toelichting 
Budgetsubsidie Een budgetsubsidie is een subsidie voor één of meerdere jaren op grond van 

geleverde producten en prestaties. De gemeente legt in de 
subsidiebeschikking, of bijbehorende overeenkomst de gewenste producten 
en/of prestaties vast. 

Exploitatiesubsidie De exploitatiesubsidie is een financiële bijdrage op grond van het 
exploitatietekort. 

Investeringssubsidie De investeringssubsidie is een financiële bijdrage in de eenmalige kosten voor 
de aankoop of verbouwing van een pand of voor een eenmalige bijzondere 
voorziening.  

Waarderingssubsidie De waarderingssubsidie is een financiële bijdrage voor activiteiten die de 
gemeente wil stimuleren. Het zijn ‘kleine’ subsidies met een ‘goed doel’ waarop 
de gemeente inhoudelijk niet wil sturen. 

 
Tot slot hanteert de gemeente Gorinchem Beleidsregels welzijnssubsidies. Deze heeft het College vastgesteld, 
in lijn met de bevoegdheid die het College hiervoor heeft gekregen in Artikel 2 van de Asv 2011. De 
Beleidsregels geven specifieke regels voor de subsidies binnen het beleidsdomein Welzijn. 
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2.2 Sturing en controle in beeld 
Het verlenen van subsidie is een van de instrumenten die het gemeentebestuur van Gorinchem kan inzetten 
om zijn ambities en beleidsdoelstellingen te bereiken. In de Programmabegroting legt de raad jaarlijks vast 
welke doelstellingen hij binnen de onderscheiden programma’s wil bereiken. Dit doet de raad sinds 2006 op 
basis van beleidskaders: deze beleidskaders moeten leidend zijn voor de op te nemen maatschappelijke 
effecten in de Programmabegroting. Daarnaast worden per doelstelling de activiteiten en kosten beschreven. 
Deze doelstellingen worden in beleidsnota’s verder uitgewerkt. Het verstrekken van subsidies is een van de 
instrumenten die kan worden ingezet bij het realiseren van deze doelstellingen. Met de vaststelling van de Asv 
geeft de raad de regels aan waarbinnen deze subsidieverstrekking plaats dient te vinden. 
 
Het College geeft uitvoering aan de Asv: dit betekent dat het College bevoegd is de subsidies te verlenen, te 
weigeren, in te trekken, te wijzigen en vast te stellen en voorschriften en voorwaarden te verbinden aan 
subsidiebesluiten. In de dagelijkse praktijk is de bevoegdheid tot subsidieverstrekking (deels) gedelegeerd aan 
het afdelingshoofd Welzijn van de gemeente Gorinchem. De afdeling Welzijn: 

- neemt de subsidieaanvraag in ontvangst; 
- beoordeelt de indieningsvereisten van de aanvraag (beoordeelt of de aanvraag compleet is); 
- draagt zorg voor het besluit tot subsidieverlening. Onderdeel van dit besluit vormt het bepalen van de 

hoogte van de subsidie op basis van de begroting van de subsidieaanvrager. Ook stelt de afdeling in 
samenspraak met de subsidieaanvrager prestatiecontracten op. In deze contracten zijn de 
prestatieafspraken opgenomen waaraan de subsidieontvanger heeft te voldoen;  

- is betrokken bij de (tussentijdse) controle van de voortgang van de prestatieafspraken en, in enkele 
gevallen, van de financiële ontwikkelingen bij de subsidieontvangers; 

- stelt tot slot op basis van de verantwoordingsdocumenten van de subsidieontvanger (meestal een 
jaarverslag en een jaarrekening) de subsidie vast.  

 
Bij de subsidieverstrekking maakt de afdeling Welzijn gebruik van een digitaal subsidievolgsysteem in Decos 
(Decos is het documentmanagementsysteem van Gorinchem). Dit systeem bewaakt de relevante termijnen 
voor zowel de subsidieontvanger (denk aan de indieningsdatum van de subsidieverantwoording) als voor de 
gemeente (denk aan de datum waarop de gemeente een beslissing op de aanvraag moet nemen).    
 
In het kader van interne controles op rechtmatigheid worden door de afdeling Financiën steekproeven 
uitgevoerd. Deze hebben tot doel de kwaliteit van het subsidieproces te vergroten en de afwijkingen ten 
opzichte van de Asv zo klein mogelijk te houden. Significante afwijkingen worden opgenomen in de 
Bestuurdersverklaring rechtmatigheid, die deel uitmaakt van de paragraaf Bedrijfsvoering in de Jaarrekening. 
 
Na afloop van ieder kalenderjaar stelt de raad de Jaarstukken Gorinchem vast. In de jaarstukken legt het 
College verantwoording af over de voortgang van enerzijds het gemeentelijke beleid en anderzijds de 
financiële ontwikkelingen. Op basis van deze verantwoording kan de raad controleren in hoeverre de 
geformuleerde doelstellingen zijn behaald en wat de financiële consequenties daarvan zijn.   

2.3 Subsidieverstrekking in beeld 
Onderstaande tabel geeft de subsidiebudgetten van Gorinchem van 2006 tot en met 2012 weer: 
 



pagina 
12 / 38 12 april 2013 

PBLQ ZENC – Rekenkameronderzoek Gorinchem – Subsidiebeleid 
 Ten behoeve van bestuurlijk wederhoor 

 

Jaar Cultuur en Sport (in euro’s) Zorg en Welzijn (in euro’s) Totaal (in euro’s) 
2006 2.307.622 2.578.103 4.885.725 
2007 2.351.410 3.216.505 5.567.915 
2008 2.531.329 3.180.902 5.712.232 
2009 2.724.166 3.142.116 5.866.282 
2010 2.779.977 3.246.801 6.026.779 
2011 3.195.095 3.147.489 6.342.584 
2012 2.961.557 3.051.903 6.013.460 

 
De subsidiebudgetten van 2006 tot en met 2012 verhouden zich als volgt tot de totale gemeentelijke 
begrotingen: 
 

Jaar Subsidiebudget  
(in euro’s) 

Totale gemeentelijke begroting  
(in euro’s) 

% subsidiebudget 
van begroting 

2006 4.885.725 104.848.000 4,7% 
2007 5.567.915 126.512.000 4,4% 
2008 5.712.232 164.449.000 3,5% 
2009 5.866.282 182.116.000 3,2% 
2010 6.026.779 164.716.000 3,7% 
2011 6.342.584 162.223.000 3,9% 
2012 6.013.460 147.703.000 4,1% 

 
In het jaar 2011 was het subsidiebudget als volgt verdeeld: 
 

Jaar 2011 Subsidiebudget (in euro’s) 
Cultuur en Sport 3.195.095 
Archeologie/ monumenten 0 
Gorcums museum 0 
Kunst 1.305.972 
Monumenten 82.514 
Openbare bibliotheek 646.855 
Sport, sportbevordering en speelgelegenheden 948.016 
Volwasseneducatie, emancipatie en ontwikkeling 15.960 
Vormings- en ontwikkelingswerk 195.778 
Zorg en Welzijn 3.147.489 
Gezondheidszorg 44.965 
Kinderopvang 1.023.415 
Maatschappelijke zorg 2.070.807 
Wet maatschappelijke ondersteuning 8.303 
Totaal 6.342.584 
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2.4 Ontwikkelingen van 2006 – 2012 in beeld 
Vanaf 2006 heeft de gemeente Gorinchem, onder meer naar aanleiding van een advies van de accountant, 
een aantal stappen gezet om de subsidieverstrekking te professionaliseren. Zo heeft de gemeente: 

- een subsidievolgsysteem geïmplementeerd, dat de termijnen voor de subsidieverstrekking bewaakt, 
- in 2008 en later in 2011 een nieuwe Asv opgesteld, 
- diverse prestatieafspraken met subsidieontvangers aangescherpt, 
- Beleidsregels op het gebied van welzijnssubsidies opgesteld, die tot doel hebben om uniformiteit, 

duidelijkheid en transparantie in de hoogte van de subsidie te bieden. 
 
Vanaf 2008 hanteert de gemeente Gorinchem een nullijn voor de prijsindexering in de subsidieverstrekking. 
Dat betekent dat de hoogte van de subsidiebedragen is bevroren en aanvullende subsidieaanvragen alleen bij 
hoge uitzondering nog mogelijk zijn.  
 
Vanaf 2010 is de gemeente Gorinchem geconfronteerd met de noodzaak om een groot aantal bezuinigingen te 
realiseren. Dit heeft geresulteerd in diverse bezuinigingsmaatregelen onder de noemer “Alle Hens aan Dek”. 
De bezuinigingsmaatregelen hebben ook consequenties gehad voor de hoogte van zowel budget-, exploitatie-, 
investerings- en waarderingssubsidies. Daarnaast is op 30 juni 2011 de motie ‘Herijking Subsidiebeleid’ 
aangenomen, waarin de SP, de fractie Van der Roest-Elmaci en CU-SGP het College verzoeken om met het 
oog op de economische teruggang te komen tot een nieuw subsidiebeleid. Het een en ander heeft geleid tot 
het voornemen van de gemeente om op termijn activiteiten te gaan subsidiëren in plaats van instellingen. Ook 
wil de gemeente de focus verleggen naar het meer ‘in eigen kracht zetten’ van inwoners en een terugtredende 
rol van de gemeente.  



pagina 
14 / 38 12 april 2013 

PBLQ ZENC – Rekenkameronderzoek Gorinchem – Subsidiebeleid 
 Ten behoeve van bestuurlijk wederhoor 

 

3. Subsidiedossiers in beeld 

3.1 De diepte in: zes subsidiedossiers 
In dit hoofdstuk staat de verdieping van het Gorinchemse subsidiebeleid centraal. Hoe vertaalt het beleid zich 
naar de praktijk? We lichten enkele subsidiedossiers uit het jaar 2011 toe, het meest recente jaar waarin de 
beleidscyclus volledig is doorlopen: van aanvraag en verlening tot vaststelling en betaling. Het gaat om de 
dossiers van de volgende zes instellingen: 
 

Instelling Domein Hoogte subsidie 2011 (in euro’s) 
De Nieuwe Doelen Cultuur en Sport 650.0001 
SGS Cultuur en Sport 314.5792 
Bibliotheek Cultuur en Sport 649.591 
Gehandicaptenplatform Zorg en Samenleving 7.739,34 
MEE mantelzorg Zorg en Samenleving 91.807 
Staerk Zorg en Samenleving 1.231.136 

3.2 De Nieuwe Doelen 
Stichting De Nieuwe Doelen (verder: DND) beheert een schouwburg aan de Haarstraat in Gorinchem. In de 
schouwburg vinden zowel professionele- als amateurvoorstellingen plaats. Daarnaast biedt de schouwburg ter 
reservering zalen aan het bedrijfsleven aan. De subsidieverlening aan DND in 2011 kenmerkt zich als volgt: 
 

De Nieuwe Doelen 2011 
Hoogte 
subsidieaanvraag 

€ 630.000  

Datum 
subsidieaanvraag 

1 juli 2010  
DND heeft op 23 maart 2010 uitstel aangevraagd voor het indienen van de 
aanvraag 2011, in verband met onduidelijkheid over de financiële condities 
van het nieuw op te stellen Prestatiecontract per 1 januari 2011. 

Reden en doel 
subsidieaanvraag 

Uitvoeren programma theaterseizoen 2011-2012 

Datum 
subsidieverlening 

19 november 2010 

 
 
1 Let op: Dit is het subsidiebedrag vermeerderd met € 20.000 in verband met de bonusregeling die de gemeente voor DND heeft 
opgesteld. Zie paragraaf 3.2. 
2 Let op: Dit is het subsidiebedrag verminderd met de betalen huur voor de sportaccommodaties. 
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Type subsidieverlening Budgetsubsidie: € 630.000 
Voorwaarden en/of 
prestatieafspraken 

De gemeente legt aan DND de volgende taak op: Het verzorgen en aan de 
bevolking aanbieden van podiumkunsten en het verhuren van de 
accommodatie voor culturele- en educatieve activiteiten van derden 
(dorpshuisfunctie). Daarnaast moeten binnen de mogelijkheden commerciële 
activiteiten worden georganiseerd, gericht op het verminderen of beperken 
van het exploitatietekort. 
 
In verband met de slechte financiële positie van DND heeft de gemeente voor 
2011 nadere regels gesteld aan de uitbetaling van de subsidie. De eerste 
termijn is uitbetaald op 1 december 2010. 
 
De gemeente verbindt een aantal bijzondere voorwaarden aan de 
subsidieverlening aan DND. Zo moet DND bijvoorbeeld elk kwartaal 
schriftelijk rapporteren, een kortingsregeling aanbieden voor jongeren en 
ouderen, in de programmering rekening houden met de multiculturele 
samenleving en inspelen op educatieve ontwikkelingen in het onderwijs. 

Datum aanvraag 
vaststelling 

30 mei 2012 

Datum vaststelling  13 juli 2012 
Hoogte vastgestelde 
subsidie 

€ 650.000 
DND heeft voldaan aan de prestatieafspraken en ontvangt de verleende 
subsidie van € 630.000. Dit bedrag is vermeerderd met € 20.000 in verband 
met de bonusregeling die de gemeente voor DND heeft opgesteld (zie onder). 

% subsidiebedrag van 
totale baten 

Niet bekend. 

Opvallende zaken Vanaf 2007 werkt de gemeente Gorinchem met een bonus-malus regeling 
voor het aantal culturele voorstellingen dat DND organiseert, de 
bezettingsgraad van de culturele voorstellingen en het aantal culturele 
verhuringen. De totale bonus of malus voor het nakomen van de 
prestatieafspraken bedraagt per kalenderjaar maximaal € 20.000. Dit bedrag 
wordt uitgekeerd of ingehouden in het jaar volgend op het jaar waarin de 
jaarstukken zijn vastgesteld.  
 
Op 18 maart 2010 heeft de gemeente Gorinchem een brief verstuurd waarin 
een bezuinigingsmaatregel van € 64.000 voor DND voor het jaar 2011 wordt 
aangekondigd. Op 7 juli 2010 stuurt de gemeente een brief waarin deze 
bezuinigingsmaatregel wordt teruggedraaid.  
 
Op 30 juni 2011 heeft de Raad besloten tot het onttrekken van een bedrag 
van € 432.500 aan de algemene reserve om de toenmalige financiële 
problemen van stichting DND op te lossen. Aanvullend is besloten tot de 
onttrekking van € 96.000 aan de algemene reserve voor het onderhoud aan 
de schouwburg op de zeer korte termijn. Tot slot zijn de kapitaallasten die 
voortvloeien uit het bedrag van € 262.000, benodigd voor de noodzakelijke 
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voorzieningen in het theater op de korte termijn, opgenomen in de 
Perspectiefnota 2012. 

3.3 SGS 
De Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties (verder: SGS) exploiteert drie sporthallen en een subtropisch 
zwembad in Gorinchem. De subsidieverlening aan SGS in 2011 kenmerkt zich als volgt: 
 

SGS 2011 
Hoogte subsidieaanvraag Niet bekend. 

Het jaar 2011 is een overgangsjaar van de subsidierelatie met SGS (per 1 
januari 2012 hanteren de gemeente Gorinchem en SGS een huur- en 
exploitatieovereenkomst) waardoor het bedrag van de subsidieaanvraag 
nog niet bekend was. 

Datum subsidieaanvraag 15 maart 2010 
Reden en doel 
subsidieaanvraag 

Het kunnen beheren en exploiteren van drie sporthallen en een subtropisch 
zwembad in Gorinchem. 

Datum subsidieverlening 6 juni 2011 
Dit is een voorlopige subsidieverlening, in verband met de ontwikkeling van 
een nieuwe huur- en exploitatieovereenkomst per 1 januari 2012. In de brief 
van de gemeente wordt melding gemaakt van het betalen van twee 
voorschotten (voor de eerste en tweede termijn) op de subsidieverlening. 

Type subsidieverlening Exploitatiesubsidie: € 314.579 
De hoogte van de subsidie voor 2011 is gelijk aan de hoogte van de 
subsidie in 2010. Het huurbedrag voor de sportaccommodaties wordt in 
mindering gebracht op de te verlenen subsidie. Het subsidiebedrag is als 
volgt opgebouwd: 
- Bedrag subsidie 2010: € 828.245 
- Te betalen huur sportaccommodaties 2011: € 513.666 
- Totaal te ontvangen subsidie: € 314.579 

Voorwaarden en/of 
prestatieafspraken 

De voorwaarden voor de subsidieverlening in 2011 zijn niet vastgelegd, 
maar vergelijkbaar met de voorwaarden uit 2010: 
- De SGS dient tenminste het gebruikersonderhoud conform planning uit 

te voeren. 
- De subsidie is bedoeld voor het beheren en exploiteren van de 

sportaccommodaties: Sporthal Oosterbliek, Sporthal de Hoefslag en 
Zwembad Caribabad (inclusief clubhuis). 

- De SGS heeft tevens tot taak het verzorgen en aanbieden van 
activiteiten op het gebied van sport en het verhuren van de 
accommodaties aan verenigingen en overige instellingen voor 
sportieve activiteiten. 

 
Tevens wordt gesteld dat de stichting de kwaliteit van het gebodene 
bewaakt en dat aan een aantal voorwaarden op het gebied van tussentijdse 
verslaglegging en informatieverstrekking moet worden voldaan. 



pagina 
17 / 38 12 april 2013 

PBLQ ZENC – Rekenkameronderzoek Gorinchem – Subsidiebeleid 
 Ten behoeve van bestuurlijk wederhoor 

 

Datum aanvraag 
vaststelling 

Niet bekend. 
Het jaar 2011 is een overgangsjaar van de subsidierelatie met SGS (per 1 
januari 2012 hanteren de gemeente Gorinchem en SGS een huur- en 
exploitatieovereenkomst) waardoor er geen formele aanvraag tot 
subsidievaststelling is ingediend. 

Datum vaststelling  31 augustus 2011 
Hoogte vastgestelde 
subsidie 

€ 314.579 
 

% subsidiebedrag van 
totale baten 

29,5% 
Voor deze berekening is de hoogte van het subsidiebedrag onverminderd 
met de kosten voor de huur van de sportaccommodaties.  

Opvallende zaken Per 2010 is het eigenaarsonderhoud van de sporthallen en het subtropisch 
zwembad teruggehaald naar de gemeente. Daarmee is SGS per 2010 
alleen nog verantwoordelijk voor de uitvoering van het gebruikersonderhoud. 
De hoogte van de voorziening hiervoor is uit de Meerjaren Onderhouds 
Planning (MOP) herleid. De saldi tussen de MOP en de realisatie van het 
onderhoud worden verrekend. 
 
Vanaf 2012 is de subsidierelatie met SGS anders vormgegeven. Per 1 
januari 2012 hanteren de gemeente Gorinchem en SGS een huur- en 
exploitatieovereenkomst. De diverse voorbereidingen hiervoor zijn in 2011 
genomen, waardoor het jaar 2011 als een overgangsjaar kan worden 
gezien.  

3.4 Gehandicaptenplatform 
De Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid (verder: Gehandicaptenplatform) bestaat uit 
vrijwilligers met een handicap of chronische ziekte. Zij behartigen de belangen van (de ouders of 
vertegenwoordigers van) mensen met een beperking in Gorinchem en werken aan het creëren van een 
bereikbare, toegankelijke en bruikbare samenleving voor iedereen in Gorinchem. 
 
De subsidieverlening aan het Gehandicaptenplatform in 2011 kenmerkt zich als volgt: 
 

Gehandicaptenplatform 2011 
Hoogte subsidieaanvraag € 7.743  
Datum subsidieaanvraag 25 maart 2011 
Reden en doel 
subsidieaanvraag 

Uitvoeren activiteiten en projecten in het kader van belangenbehartiging van 
(de ouders of vertegenwoordigers van) mensen met een beperking in 
Gorinchem.  

Datum subsidieverlening 12 april 2011 
Type subsidieverlening Waarderingssubsidie: € 7.739,34 

Het verleende subsidiebedrag wijkt af van het gevraagde bedrag. De 
subsidie is conform de Beleidsregels Welzijnssubsidies 2011 als volgt 
opgebouwd: 
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- inwoners van de gemeente Gorinchem 34.663 x € 0,18: € 6.239,34 
- vergoeding kosten voorlichtingsactiviteiten GIPS: € 1.500,00 

Voorwaarden en/of 
prestatieafspraken 

Aan de subsidie zijn de volgende prestaties verbonden: 
- Belangenbehartiging van mensen met een beperking en hun ouders of 

vertegenwoordigers zodat ook mensen met een beperking kunnen 
deelnemen aan de samenleving. 

- Voorlichting binnen het GIPS (Gehandicapten Informatie Project 
Scholen). Vanuit persoonlijke ervaringsdeskundigheid voorlichting 
verzorgen op basisscholen in de gemeente Gorinchem. 

Datum aanvraag 
vaststelling 

14 februari 2012 

Datum vaststelling  Niet bekend. 
Hoogte vastgestelde 
subsidie 

€ 7.739,34 
Het Gehandicaptenplatform heeft voldaan aan de prestatieafspraken en 
ontvangt de verleende subsidie van € 7.739,34. 

% subsidiebedrag van 
totale baten 

100% 

Opvallende zaken Het Gehandicaptenplatform ontvangt op basis van de Beleidsregels 
Welzijnssubsidies 2011 een vergoeding per inwoner van de gemeente 
Gorinchem. 
 
Het Gehandicaptenplatform houdt elk kwartaal een ambtelijk overleg met de 
gemeente Gorinchem en elk half jaar een bestuurlijk overleg met de 
portefeuillehouder. 

3.5 Bibliotheek 
De Stichting Bibliotheek Netwerk Zuid-Holland Zuidoost (verder: Bibliotheek) is in 2006 opgericht. De 
Bibliotheek bestaat uit 106 medewerkers en 130 vrijwilligers. Zij verzorgen het bibliotheekwerk voor de 283.000 
inwoners van 13 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuidoost. 
 
De subsidieverlening aan de Bibliotheek in 2011 kenmerkt zich als volgt: 
 

Bibliotheek 2011 
Hoogte subsidieaanvraag € 662.201  
Datum subsidieaanvraag 30 maart 2010 
Reden en doel 
subsidieaanvraag 

Uitvoeren bibliotheekwerkzaamheden in Gorinchem. Hiervoor vraagt de 
Bibliotheek een bijdrage in de kosten voor dienstverlening, bedrijfsvoering, 
huisvesting en het steunpunt ‘Het Gebouw’. De beleidsopgave die de 
Bibliotheek voor 2011 ziet is het realiseren van een maatschappelijke 
opdracht en een groter bereik.  

Datum subsidieverlening 12 augustus 2010 
Type subsidieverlening Budgetsubsidie: € 649.591 

Het verleende subsidiebedrag wijkt af van het door de Bibliotheek 
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gevraagde bedrag. De reden hiervoor is, zo stelt de gemeente in de 
beschikking, dat de kosten voor het in standhouden van het steunpunt ‘Het 
Gebouw’ al in het subsidiebedrag voor 2010 zijn meegenomen. Ook wordt 
wordt 2011 geen indexering toegepast, waardoor de hoogte van de subsidie 
niet hoger uitvalt dan 2010. 

Voorwaarden en/of 
prestatieafspraken 

De gemeente vraagt van de Stichting Bibliotheek Netwerk Zuid-Holland 
Zuidoost om zich in te spannen dat de Gorinchemse vestiging: 
- een toegangspoort vormt voor informatie en media, 
- een betrouwbare partners is in educatie en leesbevordering, 
- een aantrekkelijk podium is voor cultuurparticipatie. 

 
De gemeente onderscheidt hierbij vijf kerndiensten voor de Bibliotheek.  
Daarnaast beschrijft de gemeente in de beschikking het 
dienstverleningsniveau van de Gorinchemse vestiging, de activiteiten gericht 
op volwassenen en de activiteiten gericht op jeugd. Tot slot stelt de 
gemeente enkele eisen aan de tussentijdse verslaglegging en 
informatieverstrekking. 

Datum aanvraag 
vaststelling 

30 maart 2012 
In het Jaarverslag ontbraken in eerste instantie specifieke gegevens over 
het steunpunt in “Het Gebouw”. Deze zijn op 14 juni 2012 per e-mail alsnog 
ontvangen van de Bibliotheek. 

Datum vaststelling  5 juli 2012 
Hoogte vastgestelde 
subsidie 

€ 649.591 
De Bibliotheek heeft voldaan aan de prestatieafspraken en ontvangt de 
verleende subsidie van € 649.591. 

% subsidiebedrag van 
totale baten 

Niet bekend. 

Opvallende zaken De Bibliotheek heeft ten aanzien van de Gorinchemse vestiging in 2011 een 
verlies geleden van € 1.712. Het exploitatieresultaat voor de gehele 
organisatie sloot positief.  

3.6 MEE Mantelzorg 
Stichting MEE ondersteunt mensen met een beperking, bijvoorbeeld een verstandelijke of lichamelijke 
beperking, chronische ziekte, een vorm van autisme, ontwikkelingsachterstand of niet aangeboren 
hersenletsel. MEE Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AVH) is werkzaam voor acht gemeenten. MEE AVH, 
MEE Drechtsteden en MEE Zuid-Hollandse Eilanden hebben een afdeling Mantelzorg- en 
vrijwilligersondersteuning. Deze afdeling geeft advies en ondersteuning aan iedereen die zorgt voor een naaste 
met een beperking, chronische ziekte of dementie. 
 
De subsidieverlening aan de mantelzorgondersteuning door MEE AVH in 2011 kenmerkt zich als volgt: 
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MEE Mantelzorg 2011 
Hoogte subsidieaanvraag € 61.425 (lokaal deel) en € 31.807 (regionaal deel) 

 
Datum subsidieaanvraag 29 maart 2010 (lokaal deel) en 3 maart 2011 (regionaal deel) 

MEE heeft voor het eerst op 1 april 2010 een subsidieaanvraag voor het 
regionale deel van de ondersteuning van mantelzorgers en zorgvrijwilligers 
ingediend. Na een aantal onderhandelingsgesprekken op ambtelijk en 
bestuurlijk niveau over de regionale afname van diensten van MEE, heeft 
MEE op 3 maart 2011 een definitieve aanvraag voor het regionale deel 
ingediend.  

Reden en doel 
subsidieaanvraag 

Het bieden van ondersteuning aan mantelzorgers en zorgvrijwilligers in 
complexe situaties, het inzetten van de expertise van MEE op het gebied 
van mantel- en vrijwilligerszorg ten gunste van het gemeentelijk Wmo-loket 
en lokale (zorg)organisaties.  

Datum subsidieverlening Niet bekend (lokaal deel) 
16 mei 2011 (regionaal deel) 

Type subsidieverlening Budgetsubsidie: € 60.000 (lokaal deel) en € 31.807 (regionaal deel) 

Voorwaarden en/of 
prestatieafspraken 

De gemeente verlangt dat MEE zorgdraagt voor: 
- complexe begeleidings- en ondersteuningstrajecten, inclusief 

organisatie-intensieve vrijwilligersondersteuning, 
- cursussen en informatiebijeenkomsten, 
- een zichtbare en aanwezige expertise van MEE in de regio, 
- specifieke activiteiten. 

Datum aanvraag 
vaststelling 

27 april 2012 
In deze aanvraag wordt gerapporteerd over zowel het lokale als het 
regionale deel van de subsidie.  

Datum vaststelling  9 mei 2012 
Hoogte vastgestelde 
subsidie 

€ 60.000 (lokaal deel) en € 31.807 (regionaal deel) 
MEE heeft voldaan aan de prestatieafspraken en ontvangt de verleende 
subsidie van € 91.807.  

% subsidiebedrag van 
totale baten 

0,5% 
Deze berekening is gemaakt op basis van de geconsolideerde rekening van 
de MEE Plus Groep. 

Opvallende zaken Na divers overleg met de portefeuillehouders in de regio Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden in 2010 is gekozen voor een regionale benadering van de 
taken van MEE, met waar nodig aanvullende lokale afspraken. 

3.7 Staerk 
De Stichting Staerk (voorheen Stichting Arkelstad) is de welzijnsorganisatie in de gemeente Gorinchem. 
Samen met vrijwilligers en andere organisaties, organiseren zij activiteiten voor groepen jeugdigen, 
volwassenen of ouderen. Daarmee wil de stichting de samenhang in de wijken vergroten, de mogelijkheden 
van mensen vergroten en mensen handreikingen doen waarmee ze hun vrije tijd kunnen vullen. 
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De subsidieverlening aan de Staerk in 2011 kenmerkt zich als volgt: 
 

Staerk 2011 
Hoogte subsidieaanvraag € 1.268.936  
Datum subsidieaanvraag 19 april 2010 

29 november 2010 
Op 29 november 2010 heeft Staerk een aanvulling voor de 
subsidieaanvraag ingediend: het beleidsplan 2011. 

Reden en doel 
subsidieaanvraag 

Uitvoering van vijf programma’s Sociaal Cultureel Werk en de uitvoering van 
een vijftal projecten.  

Datum subsidieverlening 10 september 2010: voornemen tot subsidieverlening 
7 februari 2011: subsidieverlening 
Naar aanleiding van de subsidieaanvraag van Staerk d.d. 19 april 2010 
meldt de gemeente dat Staerk onterecht is uitgegaan van een nullijn in de 
hoogte van de subsidie. Daarbovenop is voor Staerk namelijk ook een 
bezuinigingsmaatregel van € 62.600 genomen. In de brief van 10 september 
2010 spreekt de gemeente enkel een voornemen tot subsidieverlening uit.  

Type subsidieverlening Budgetsubsidie: € 1.231.136 
Voorwaarden en/of 
prestatieafspraken 

De subsidie wordt verleend voor de exploitatie van welzijnsaccommodaties 
en de uitvoering van het welzijnswerk gericht op de doelstellingen: 

- Toename maatschappelijke participatie 
- Toename integratie bewonersgroepen 
- Versterken sociale ontplooiing van inwoners 
- Voorkomen en verminderen maatschappelijke uitsluiting 
- Voorkomen en verminderen van geweld, overlast, criminaliteit, 

vandalisme, discriminatie en risicogedrag door jongeren tot 25 jaar. 
 
Aan de subsidieverlening is het voorschrift verbonden dat Staerk moet 
zorgdragen voor een verbeterslag van de organisatie in werkwijze, 
personele competenties en ondersteunende middelen. Staerk moet 
daarvoor voor 1 maart 2011 een plan van aanpak opstellen.  
 
Daarnaast zijn voorwaarden opgenomen over het aanleveren van 
kwartaalrapportages, het houden van kwartaalgesprekken over de 
voortgang van de prestatieafspraken en het proactief informeren van het 
College bij relevante ontwikkelingen. 

Datum aanvraag 
vaststelling 

3 mei 2012 (jaarverslag) 
7 juni 2012 (financieel verslag) 
Staerk meldt in zijn aanbiedingsbrief van het financieel verslag dat de 
vertraagde aanlevering is te verklaren doordat de Raad van Toezicht nog 
een mening moest vormen over het verslag.   

Datum vaststelling  12 februari 2013  
Hoogte vastgestelde 
subsidie 

€ 1.231.136 
Uit de verslaglegging blijkt dat de programma’s zijn uitgevoerd en dat de 
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(sub)doelen zijn gerealiseerd. Op basis daarvan wordt de verleende 
subsidie vastgesteld. 

% subsidiebedrag van 
totale baten 

73,9% 

Opvallende zaken Bij de beoordeling of aan de subsidievoorwaarden verbonden verplichtingen 
is voldaan, is gekeken naar zowel: 
- het financieel en inhoudelijk jaarverslag 2011, 
- het klanttevredenheidsonderzoek 2011, 
- het beleidsplan professionalisering kwaliteit Arkelstad. 
Uit de verslaglegging blijkt dat de programma’s zijn uitgevoerd en dat de 
(sub)doelen zijn gerealiseerd. In de verslaglegging is echter niet ingegaan 
op het professionaliseringsproces waarin Staerk zich steviger wil neerzetten 
in het maatschappelijk veld van Gorinchem. 
 
Op 28 juni 2011 heeft Staerk de gemeente om toestemming gevraagd voor 
het aanwenden van de voorziening salariskosten ad. € 25.739. Daarvoor 
heeft de gemeente schriftelijk toestemming verleend.  
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4. Rechtmatigheid, doelmatigheid en 
doeltreffendheid in beeld 

In dit hoofdstuk geven wij een beoordeling van de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van de 
subsidieverstrekking in Gorinchem, met de focus op het jaar 2011. 

4.1 Rechtmatigheid in beeld 
Bij het beoordelen van de rechtmatigheid staan conform het normenkader twee vragen centraal: 
 

Rechtmatigheid 
1. Is het subsidiebeleid juridisch adequaat vormgegeven? 

2. Verlopen de processen van aanvraag, behandeling, beschikking en verantwoording rechtmatig? 
 
De subsidieverstrekking in de gemeente Gorinchem is juridisch adequaat vormgegeven. Met het vaststellen 
van de Algemene subsidieverordening (Asv) 2011 voldoet de gemeente aan de verplichting om een wettelijke 
grondslag voor het verstrekken van subsidies te hebben. De Asv geeft vervolgens aan het College de 
bevoegdheid om nadere regels alsook beleidsregels te stellen. Op basis van deze bevoegdheid heeft het 
College de Nadere regels Algemene subsidieverordening Gorinchem 2011 en de Beleidsregels 
welzijnssubsidies vastgesteld.  
 
In Gorinchem vindt de subsidieverlening en de subsidievaststelling plaats op basis van de uitgangspunten en 
voorwaarden zoals benoemd in de getrapte wet- en regelgeving van de Awb, de Asv, de Nadere regels Asv en 
de Beleidsregels welzijnssubsidies. In enkele van de onderzochte subsidiedossiers is een afwijking van het 
vastgestelde proces van subsidieverstrekking zichtbaar, zoals een niet tijdige verlening (bijvoorbeeld in het 
subsidiedossier van SGS in 2011) en een niet tijdige vaststelling (bijvoorbeeld in het subsidiedossier van 
Staerk in 2011). Deze afwijkingen kennen echter een duidelijke reden of onderbouwing, en is steeds in goed 
overleg tussen de gemeente en de betreffende gesubsidieerde instellingen zo afgesproken. Significante 
afwijkingen worden opgenomen in de Bestuurdersverklaring rechtmatigheid, die deel uitmaakt van de 
paragraaf Bedrijfsvoering in de Jaarrekening. 

4.2 Doelmatigheid in beeld 
Bij het beoordelen van de doelmatigheid staan conform het normenkader twee vragen centraal: 
 

Doelmatigheid 
3. Verlopen de processen van aanvraag, behandeling, beschikking en verantwoording doelmatig? 

4. Werken de organisaties die subsidie ontvangen doelmatig? 
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De subsidieverstrekking in Gorinchem verloopt over het algemeen tijdig door een goede procesondersteuning 
vanuit het digitale subsidievolgsysteem dat de gemeente in gebruik heeft. Het volgsysteem maakt het voor 
zowel de gemeentelijke organisatie als voor de gesubsidieerde instellingen inzichtelijk welke termijnen voor 
hen relevant zijn en in hoeverre zij aan de gestelde termijnen voldoen. In de voorgaande paragraaf maakten wij 
al duidelijk dat aan de kant van de gemeente in enkele gevallen overschrijdingen van de gestelde termijnen 
zichtbaar zijn. Ook aan de kant van de gesubsidieerde instellingen zijn soms overschrijdingen zichtbaar, met 
name ten aanzien van de aanlevering van de subsidieaanvraag en bijbehorende begroting. Ook zijn de 
gesubsidieerde instellingen niet altijd tijdig met het aanleveren van de kwartaalrapportages, maar in goed 
overleg worden hier dan nieuwe afspraken over gemaakt.  
 
Knelpunten in de efficiency van de subsidieverstrekking zijn er soms ook. Zo ervaart bijvoorbeeld de 
gemeentelijke organisatie dat de indieningsdatum voor een aanvraag voor een budgetsubsidie, vóór 1 april in 
het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar, wel eens knelpunten kan opleveren bij het opstellen van de  
Programmabegroting. De gesubsidieerde instellingen ervaren deze indieningsdatum echter juist als te vroeg 
om een gedegen en actuele inschatting te kunnen maken van de activiteiten en daarvoor benodigde 
financiering in het betreffende subsidiejaar. Bovendien zijn de oplevering, analyse en controle van de financiële 
jaargegevens van het voorgaande jaar vaak nog niet op 1 april afgerond, terwijl deze gegevens juist de basis 
vormen voor een gedegen begroting voor een volgend jaar. Ook zijn de onderzochte instellingen kritisch op: 

- de indieningstermijn voor de kwartaalrapportages. De kwartaalrapportages moeten uiterlijk in de 
maand direct volgend op een kwartaal worden ingediend, maar dan zijn de cijfers vaak nog niet 
beschikbaar; 

- de lange doorlooptijd van de beslissing op de verlening en vaststelling van een subsidie: het College 
heeft formeel 26 weken de tijd om een beslissing te nemen. In enkele gevallen leidt dit tot een lange 
periode van onzekerheid over de vraag of een instelling wel of geen recht heeft op de gevraagde 
subsidie; 

- de relatief late duidelijkheid over de financiële normen die de instellingen gebruiken bij het opstellen 
van een begroting. De gemeente moet deze financiële normen, bijvoorbeeld voor de maximale 
salarisstijging, aan de instellingen leveren, maar doet dit vaak pas kort voorafgaand aan de 
indieningsdatum van de begroting (1 april). 

 
Kortom: de werkzaamheden en processen van de instellingen sluiten niet in alle gevallen goed aan op het 
proces van subsidieverstrekking van de gemeente Gorinchem. De instellingen hebben echter geen andere 
keuze dan zich te conformeren aan dit proces om aanspraak te kunnen maken op de subsidie.  
 
De door de instellingen geleverde informatie ten behoeve van de subsidieverstrekking is volledig en sluit in 
opbouw en uitwerking goed aan bij de afspraken die met elke afzonderlijke instelling is gemaakt. In een enkel 
geval, in 2011 bij de Bibliotheek, heeft de gemeente Gorinchem om aanvullende gegevens gevraagd om een 
besluit tot subsidievaststelling te kunnen nemen. 

4.3 Doeltreffendheid in beeld 
Bij het beoordelen van de doeltreffendheid staan conform het normenkader de volgende vragen centraal: 
 

Doeltreffendheid 
5. Zijn de beleidsdoelen van de gemeente op die beleidsterreinen waar de subsidieontvangers actief zijn 
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SMART?  
6. Zijn de beleidsdoelen vertaald naar concrete te bereiken resultaten en te leveren prestaties? 
7. Wordt in het subsidieproces helder gemaakt welke resultaten en prestaties van de subsidieontvanger 

verwacht worden en welke beleidsdoelen hiermee gerealiseerd moeten worden? 
8. Wordt aan de subsidieontvanger gevraagd om aan te tonen dat de geleverde prestaties en resultaten 

hebben geleid tot realisatie van de beleidsdoelen? Zo ja, doet de subsidieontvanger dit ook? Zo nee wat 
doet de gemeente dan? 

9. Als feitelijke vaststelling of beleidsdoelen gerealiseerd zijn aantoonbaar niet mogelijk is, hoe wordt dan de 
relatie tussen prestaties en beleidsdoelen gedefinieerd? 

10. Welke concrete en werkbare methodieken zijn er om onvolkomenheden in het subsidiebeleid te 
verbeteren? 

 
Het verstrekken van subsidies is een van de instrumenten die de gemeente heeft om zijn beleidsdoelen te 
realiseren. De beleidsdoelen op het gebied van welzijn, zorg, sport en cultuur zijn in de Programmabegroting 
van de gemeente op hoofdlijnen benoemd en uitgewerkt. Deze doelstellingen worden in beleids- of kadernota’s 
verder uitgewerkt, zoals in de Kadernota Welzijnswerk (2006), Beleidsplan Wmo (2006) en de Nadere kaders 
Wmo (2008), Kadernotitie Lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2011 (2007), Kaders Sportbeleid 2007-2011 (2007) 
en Kaders Cultuurbeleid 2007-2011 (2007). De doelstellingen in deze nota’s geven een eerste beeld van waar 
de gemeente naar streeft op het gebied van welzijn, zorg, sport en cultuur en zijn soms SMART uitgewerkt, 
maar in de meeste gevallen enkel als activiteiten, als uitgangspunten of als niet- of moeilijk meetbare 
maatschappelijke effecten beschreven. Daarmee geven de nota’s niet altijd een voldoende concreet antwoord 
op de vraag: wat wil de gemeente Gorinchem bereiken op het gebied van welzijn, zorg, sport en cultuur? 
 
In de subsidieverstrekking aan de onderzochte instellingen wordt nauwelijks een koppeling gemaakt tussen de 
gemeentelijke beleidsdoelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten op het gebied van welzijn, zorg, 
cultuur of sport enerzijds en de prestatieafspraken met de instellingen anderzijds. Daarmee ontbreekt een 
antwoord op de vraag aan welke gemeentelijke doelstellingen de instellingen een bijdrage moeten leveren en 
op welke manier.  
 
De prestatieafspraken tussen de gemeente en de instellingen worden in goed onderling overleg, op basis van 
de resultaten van het voorgaande subsidiejaar, met oog voor actuele ontwikkelingen en met respect voor de 
kennis en kunde van de instellingen opgesteld. De afspraken zijn echter in de vorm van activiteiten en 
gedetailleerde prestatie-indicatoren geformuleerd, niet in de vorm van de maatschappelijke effecten waar deze 
activiteiten een bijdrage aan moeten leveren.  
 
Gedurende het jaar voeren de gemeente en de instellingen kwartaalgesprekken om de voortgang van de 
afspraken te bespreken. De basis voor deze gesprekken zijn kwartaalrapportages. Voor de gemeente zijn de 
voortgangsgesprekken een goed instrument om de vinger aan de pols te houden en eventueel bij te sturen in 
de activiteiten van de instelling. De instellingen ervaren de gesprekken met de gemeente als een prettig 
instrument om het contact met de gemeente te onderhouden en de voortgang te bespreken. Tegelijkertijd zijn 
zij kritisch over de inhoud van de gesprekken: in hun beleving gaan de gesprekken te vaak over de 
bedrijfsvoering van de instellingen, en niet over de maatschappelijke effecten die de instelling met zijn 
activiteiten heeft weten te bereiken. Zowel de gemeente als de instellingen geven aan dat de bezuinigingen het 
noodzakelijk maken om gesprekken te voeren over de financiële huishouding van de instelling. Dat neemt niet 
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weg dat er nog steeds voldoende – en wellicht juist meer – aandacht moet zijn voor de vraag wat gemeente en 
instellingen willen bereiken voor de Gorinchemse samenleving. 
 
De instellingen kunnen aantoonbaar maken dat zij aan de gestelde prestatieafspraken hebben voldaan. In de 
verantwoordingsdocumenten (het jaarverslag van een instelling) wordt niet duidelijk aan welke gemeentelijke 
doelen de activiteiten een bijdrage hebben geleverd. Hier wordt echter ook niet om gevraagd door de 
gemeente: de gemeente stelt geen eisen ten aanzien van de verantwoording over het bereikte maatschappelijk 
effect of de bereikte doelstellingen op het gebied van welzijn, cultuur, sport of zorg.   
 
Zowel de inhoudelijke als financiële resultaten van een subsidiejaar bieden de basis voor de nieuwe 
prestatieafspraken in een volgend subsidiejaar. Ook worden eventuele andere afspraken over de 
subsidierelatie aangepast op basis van de ervaringen van voorgaande subsidiejaren: denk aan afspraken over 
het aantal voortgangsgesprekken, afspraken over de verdeling van verantwoordelijkheden et cetera.   
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5. De rol van de raad in beeld 

In het proces van gemeentelijke subsidieverstrekking heeft ook de gemeenteraad een rol. Hoe ziet die rol er 
voor de raad van Gorinchem uit, en welke wensen heeft de Gorinchemse raad nog ten aanzien van haar rol? 
Deze vragen zijn voorgelegd tijdens een discussiebijeenkomst met afgevaardigden van enkele raadsfracties op 
15 januari 2013. Dit hoofdstuk geeft de belangrijkste uitkomsten van de discussiebijeenkomst weer.  

5.1 Huidige rol in beeld 
In hoofdstuk twee zijn de formele rollen van raad en het College in de subsidieverstrekking toegelicht: 

- In de Programmabegroting legt de raad de doelstellingen van de verschillende beleidsprogramma’s 
vast.  

- In de Asv geeft de raad de regels waarbinnen subsidieverstrekking dient plaats te vinden aan. Het 
College geeft hier uitvoering aan.  

- In de jaarstukken legt het College verantwoording aan de raad af over de subsidieverstrekking. 
 
Samenvattend is te stellen dat in de Gorinchemse subsidieverstrekking de raad de rol van kadersteller en 
controleur heeft, en het College de rol van uitvoerder. Hiermee volgt de gemeente Gorinchem de 
uitgangspunten van het dualisme, waarin het bestuur uitvoert en de volksvertegenwoordigers het bestuur 
controleren.  
 
In de praktijk vertaalt dat zich voor de gesubsidieerde instellingen in een intensief contact met de ambtelijke 
organisatie en de portefeuillehouders, en in een minder intensief contact met de raadsfracties. Er zijn 
instellingen die dit als negatief ervaren. Zij stellen dat de raadsfracties zich onvoldoende proactief laten 
informeren over de doelstellingen en werkzaamheden van de instellingen. Volgens deze instellingen is de raad 
daardoor niet goed toegerust om te kunnen bepalen of en op welke manier de instellingen een goede bijdrage 
(kunnen) leveren aan de maatschappelijke uitdagingen in de stad.  
 
Voor de raadsfracties heeft de scheiding van taken en bevoegdheden ook implicaties. Voorheen voerden de 
raadsfracties in raadscommissies inhoudelijke debatten over hun ambities op het gebied van welzijn, zorg, 
cultuur en sport, en over het nut en het doel van subsidieverstrekking. Daarmee stonden zij ook dichter bij het 
werk van de subsidieerde instellingen. Met het afschaffen van de raadscommissies en de nadrukkelijke 
rolverschuiving naar de raad als controleur, ligt de focus van de raadsfracties vrijwel alleen op de hoogte van 
de subsidies (als onderdeel van het vaststellen van de Programmabegroting en de Jaarstukken). Daarmee is 
de betrokkenheid van de raadsfracties bij de vraag die aan de subsidieverstrekking vooraf gaat, namelijk: 
‘waarom willen wij subsidies verstrekken; wat zijn de beoogde effecten voor de stad?’ minder groot dan 
voorheen. De raadsfracties beoordelen deze situatie als onprettig, zo is uit het gesprek met de raadsfracties 
gebleken. Er is minder aandacht voor het voeren van een inhoudelijke debat over maatschappelijke doelen en 
resultaten. De raadsfracties ervaren daarmee hun mogelijkheden om kaderstellend op te treden in de 
subsidieverstrekking als te beperkt.  
 
Maar ook hun controlerende rol op het gebied van subsidieverstrekking kunnen zij, zo stellen de raadsfracties, 
nog onvoldoende uitoefenen. Met de jaarstukken krijgen zij zicht op de financiële prestaties van de gemeente, 
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en in mindere mate ook op de vraag in hoeverre de prestatie-indicatoren zijn behaald. Op basis van deze set 
aan informatie is het voor de raad echter lastig om de daadwerkelijk behaalde effecten van de 
subsidieverstrekking  te controleren. Ook geven de gesproken raadsleden aan dat controle wordt bemoeilijkt 
doordat beleidsdoelen niet SMART geformuleerd zijn en er geen duidelijke relatie wordt gelegd tussen het 
gemeentelijk beleid en de subsidieverstrekkingen. Daardoor blijft onduidelijk in hoeverre met de verstrekte 
subsidies een bijdrage wordt geleverd aan de gewenste maatschappelijke ontwikkelingen in de stad.  
 
De raadsfracties geven aan dat door de bezuinigingen wel weer meer aandacht is gekomen voor de rol van de 
raad in het stellen van kaders en het controleren van de resultaten van de gemeentelijke subsidieverstrekking. 
Zo heeft de raad op dit moment bijvoorbeeld een intensieve rol in het formuleren van de uitgangspunten voor 
het cultuurbeleid en de daarmee samenhangende subsidieverstrekking. Ook is op voorstel van de raad een 
paragraaf Subsidies opgenomen in de Programmabegroting, waarmee de raad beter in staat wordt gesteld de 
besteding van de subsidies te beoordelen.  

5.2 Gewenste rol in beeld 
In het gesprek met afgevaardigden namens de Gorinchemse raadsfracties is duidelijk geworden dat de 
raadsfracties hun rol in de subsidieverstrekking verder zouden willen aanscherpen. We onderscheiden hun 
wensen naar de verschillende rollen van de raad: volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur.  
 
Raad als volksvertegenwoordiger 
Ten aanzien van het aanscherpen van de volksvertegenwoordigende rol heeft de raad geen nadrukkelijke 
wensen. Wel zijn de raadsfracties van mening dat de raadsleden de oren en ogen van de stad zijn en de 
gemeentelijke organisatie moeten voeden met de wensen en geluiden uit de samenleving. Deze geluiden zijn 
daarnaast voor de raad waardevolle input voor de kaderstelling, eventuele bijsturing en controle op het gebied 
van subsidieverstrekking. 
 
De onderzochte instellingen zien wel een noodzaak tot het versterken van de volksvertegenwoordigende rol 
van de raad. De instellingen zouden graag zien dat de raadsfracties zich nadrukkelijker laten informeren over 
de ambities en activiteiten van de instellingen en wat hiervan de resultaten voor de Gorinchemse samenleving 
zijn. Op basis van die informatie zouden de raadsleden beter in staat zijn om een duidelijkere koers te bepalen 
op het gebied van welzijn, zorg, cultuur en sport, en de manier waarop subsidieverstrekking daar aan kan of 
moet bijdragen.  
 
Raad als kadersteller 
Ten aanzien van de kaderstellende rol hebben de raadsleden in de discussiebijeenkomst aangegeven dat zij 
meer willen sturen op sociaaleconomische impact en de outcome van de subsidieverstrekking. De raad wil een 
meer nadrukkelijke rol pakken in het bepalen van de beoogde effecten van de subsidieverstrekking. Dit is in lijn 
met de zogenoemde Rode draden, zoals de raad heeft vastgesteld op 5 juli 2012.. Een van deze Rode draden 
luidt: “Geen subsidiëring van instituties, maar subsidiëring op basis van maatschappelijke outcome. Kijk naar 
de te bereiken doelen, benoem activiteiten en ga dat stimuleren of subsidiëren.” Volgens de raad moet een 
duidelijkere verbinding gelegd worden tussen de (hoogte van de) subsidie en de maatschappelijke doelen die 
de subsidieontvanger voor ogen heeft. De raad vindt het belangrijk dat de gemeente juist wegblijft van de 
koppeling tussen de hoogte van de subsidie en de activiteiten die de subsidieontvanger daarvoor gaat 
ondernemen. Volgens de raad is het aan de professionals in de stad om te bepalen welke activiteiten nodig zijn 
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om de beoogde maatschappelijke doelstellingen te realiseren. De onderzochte instellingen beamen dit: zij 
zouden graag zien dat de raadsfracties de gewenste koers en ambities formuleren, en dat het vervolgens aan 
de professionaliteit van de instellingen is om hier concreet invulling aan te geven.  
 
Om deze wensen te kunnen realiseren is het volgens de raad noodzakelijk om (op korte termijn) zowel met het 
College als met de maatschappelijke instellingen een inhoudelijk gesprek te voeren over die beoogde 
maatschappelijke effecten.3 In de vorm van een commissie of platform wil de raad graag in gesprek over de 
vraag: wat zijn de maatschappelijke uitdagingen in Gorinchem, en wat wil de gemeente op termijn bereiken? 
De raad wil zich niet op het niveau van afzonderlijke subsidiedossiers met de verstrekking bemoeien, wel wil 
de raad de kaders vaststellen voor welzijn, zorg, cultuur en sport en de wijze waarop in het licht van deze 
domeinen subsidies verstrekt (moeten) worden. Deze kaders vormen tevens een goede basis voor het 
tussentijds en achteraf controleren van de subsidieverstrekking.  
 
Zowel de onderzochte instellingen als de gemeentelijke organisatie bevestigen dat de raad haar kaderstellende 
rol op het gebied van subsidieverstrekking in het welzijn-, zorg-, cultuur- en sportdomein moet versterken. 
Tegelijkertijd wijzen zowel raadsfracties, instellingen als gemeentelijke organisaties op de complexiteit van 
kaderstelling. Ambities binnen het welzijn-, zorg-, cultuur- en sportdomein zijn moeilijk in concrete (meetbare) 
maatschappelijke effecten te vatten. Bovendien ontstaat hiermee direct de valkuil van het op voorhand al te 
gedetailleerd inrichten van het ‘hoe’, in plaats van enkel het ‘wat’. Daarnaast zullen de raadsfracties, de 
instellingen en de gemeentelijke organisatie verschillende beelden hebben bij het antwoord op de vraag 
wanneer de formulering van een maatschappelijk effect voldoende concreet is.  
 
Raad als controleur 
Om tot slot haar controlerende rol op het gebied van subsidieverstrekking goed uit te kunnen oefenen, heeft de 
raad meer gerichte informatie van het College nodig. De raad moet op basis van deze informatie een antwoord 
kunnen geven op de vraag in hoeverre de beoogde doelen op het gebied van de subsidieverstrekking binnen 
de domeinen welzijn, zorg, cultuur en sport zijn gehaald. Volgens de raad zijn de afspraken over de 
informatieverstrekking over (de resultaten van) de verleende subsidies op dit moment nog niet altijd helder.  
 
Zoals gesteld vinden de onderzochte instellingen dat de raadsfracties hier zelf ook een meer proactieve rol in 
moeten aannemen: de raadsfracties zouden bijvoorbeeld vaker werkbezoeken kunnen afleggen om in de 
praktijk te zien op welke manier de instellingen aan de slag zijn gegaan met de maatschappelijke ambities die 
de raad heeft vastgesteld.  

 
 
3 In 2012 zijn hiervoor de eerste aanzetten gedaan in de vorm van ‘Meedoen-gesprekken’. 
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6. Blik vooruit: subsidieverstrekking op de 
lange termijn 

6.1 Trends en ontwikkelingen in beeld 
Zoals in het inleidende hoofdstuk is aangegeven is het nuttig om de constateringen over het subsidiebeleid in 
Gorinchem in een breder kader van ontwikkelingen te kunnen plaatsen. Dat bredere kader staat in dit 
hoofdstuk centraal. 
 
Zowel in Nederland als in het bijzonder in Gorinchem zijn de nodige relevante ontwikkelingen van belang voor 
het subsidiebeleid. Sinds enkele jaren wordt in Nederland geregeld gesproken over zowel “Vernieuwend 
Welzijn” als “Vernieuwend Subsidiebeleid.”4 Centrale concepten in het Vernieuwend Welzijnsbeleid zijn het 
bevorderen van participatie, integratie, het voorkomen van schooluitval en ‘de aanpak achter de voordeur’. 
Deze uitgangspunten zijn zowel verbonden met de al door het Rijk doorgevoerde decentralisatie van de Wmo 
als met de nog voorgenomen decentralisaties. De bijdrage aan het succesvol aangaan van concrete 
maatschappelijke uitdagingen staat centraal. Onder de noemer van ‘maatschappelijk aanbesteden’ gaat deze 
ontwikkeling verder. In een dergelijke aanpak worden maatschappelijke partijen uitgedaagd om nieuwe 
samenwerkingsverbanden te vormen en zelf te komen met integrale en vernieuwende oplossingen. Niet de 
bestaande producten of dienstverlening van de individuele aanbieders, maar de te behalen maatschappelijke 
effecten vormen het uitgangspunt. De gemeente stimuleert dat maatschappelijke partners, (groepen) 
burgers/verenigingen, non-profitorganisaties (bijvoorbeeld onderwijs en kerken) en het bedrijfsleven onder 
regie van de gemeente de handen ineen slaan en komen met nieuwe oplossingen in een integraal aanbod dat 
meer is dan de som der delen.  
 
In een meer ‘traditionele’ aanpak kenmerkte het subsidiebeleid zich door een algemene productsturing. 
Gesubsidieerde organisaties gaven aan op welke doelen zij zich richtten en welke activiteiten zij daartoe 
gingen ontplooien. Daarvoor ontvingen zij op organisatieniveau een algemene subsidie. De omslag naar 
‘Vernieuwend Subsidiebeleid’ betekent dat de subsidie veel minder een generiek karakter heeft. In plaats 
daarvan worden concrete activiteiten benoemd, verbonden aan specifieke problemen. Dit impliceert tevens dat 
subsidie aan specifieke organisaties minder een ‘vanzelfsprekend’ karakter krijgt; minder gebaseerd op de 
vertrouwde, historische gronden en relaties. In de context van het ‘maatschappelijk aanbesteden’ is de 
gemeente niet langer de inkoper van een product maar de regisseur van een proces. De gemeente doet een 
stap terug (voert de regie) en vraagt aan het maatschappelijk middenveld om samen te werken met andere 
partijen en zelf te komen met een passend aanbod. In de nieuwe situatie wordt van de organisaties gevraagd 
om de concrete resultaten te benoemen, in plaats van verslag te doen over de georganiseerde activiteiten. In 
plaats van dat in concurrentie te doen, stuurt de gemeente dan vooral op samenwerking tussen organisaties. In 

 
 
4 Zie met name: Movisie: Het experiment Vernieuwend Welzijn, Den Haag 2010.  
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diverse gemeenten zijn al concrete voorbeelden van nieuwe vormen van subsidieverstrekking zichtbaar. Zo is 
de gemeente Almere bezig met een pilot waarin raadsleden zelf met crowdfunding subsidie verstrekken5 en zo 
worden in de gemeente Beek subsidies verstrekt op grond van een puntensysteem, dat gebaseerd is op het 
type activiteiten dat een instelling onderneemt6.   
 
Deze korte beschrijving van zichtbare trends maakt duidelijk dat er een verschuiving plaatsvindt van algemene, 
historisch gegroeide budgetsubsidies naar de subsidiëring van concrete activiteiten, gericht op het 
bewerkstelligen van maatschappelijke resultaten. Dat heeft ongetwijfeld ook consequenties voor het 
subsidiebeleid, waarbij meer aandacht ontstaat voor de doeltreffendheid van subsidies.  
 

 
De toenemende aandacht voor de doeltreffendheid van gemeentelijk subsidiebeleid wordt versterkt door de 
activiteiten van menige lokale rekenkamer. Enige tijd terug heeft de Rekenkamer van de gemeente Den Haag 
een aantal rekenkameronderzoeken naar subsidiebeleid geïnventariseerd en beschreven. Uit deze 
inventarisatie blijkt dat een aantal hardnekkige knelpunten bestaat in het subsidiebeleid van gemeenten. Deze 
knelpunten zijn vooral zichtbaar in de doeltreffendheid van de subsidies. In een relatief groot aantal gemeenten 
zijn de doelen niet expliciet, meetbaar of specifiek geformuleerd; is de relatie tussen het gemeentelijk beleid en 
de afspraken met de instellingen niet helder; formuleren de instellingen hun doelen niet meetbaar en specifiek; 
wordt er door de instellingen niet altijd adequaat verantwoording afgelegd en benutten gemeenten niet altijd de 
verantwoordingsinformatie van de instellingen voor bijstelling van het beleid.7 Deze resultaten zijn wellicht 
inherent aan de traditionele aanpak met budgetsubsidies. In een dergelijke brede aanpak kunnen doelen vaak 
niet anders dan algemeen worden geformuleerd. In de trend naar Vernieuwend Welzijnsbeleid wordt zowel van 
de gemeente als van de betrokken organisaties wel gevraagd om die concrete resultaten te benoemen. Dat is 
alleen mogelijk als zowel de gemeente als de instellingen een goed beeld hebben van de concrete problemen 
en uitdagingen in hun gemeenten. En vervolgens moeten gemeenten en instellingen in staat zijn om 

 
 
5 Zie ook: http://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/raadsleden-delen-zelf-subsidies-uit-met.8836516.lynkx (d.d. 14 
februari 2013). 
6 Zie ook: http://www.gemeentebeek.nl/leven-wonen/subsidies_41547/ (d.d. 14 februari 2013). 
7 Rekenkamer Gemeente Den Haag, Van Uitgaven naar Uitkomst. Den Haag, 2011, Bestuurlijk rapport, pagina 9.  

Kenmerken ‘vernieuwend’ 
subsidiebeleid: 
•  Concrete activiteiten 
•  Focus op maatschappelijke 

effecten 

Kenmerken ‘traditioneel’ 
subsidiebeleid: 
•  Algemeen 
•  Historisch gegroeid 
•  Budgetsubsidies 
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realistische en meetbare doelen te benoemen die deze problemen weg kunnen nemen. In de volgende 
paragraaf gaan wij nader in op de implicaties van de genoemde ontwikkelingen voor de gemeente Gorinchem. 

6.2 Implicaties van trends en ontwikkelingen voor Gorinchem 
Ook in Gorinchem zijn de beschreven ontwikkelingen in het welzijns- en subsidiebeleid bekend. In dit 
onderzoek is gebleken dat over deze trends zowel bij de gemeente als bij de gesubsidieerde instellingen 
opvattingen bestaan. Onder meer aangewakkerd door de benodigde bezuinigingen, wil de gemeente het jaar 
2013 gebruiken om samen met instellingen de ideeën over andere wijzen van subsidieverstrekking uit te 
werken. In een aantal zogenoemde ‘Rode draden’ (daterend van 5 juli 2012) heeft de gemeente uitgesproken 
in ieder geval meer als regisseur te werk te willen gaan en meer ruimte te willen geven aan initiatieven uit het 
veld, van burgers en maatschappelijke instellingen. Daarbij wil de gemeente de kaders algemeen en breed 
formuleren, om zo de ruimte te bieden aan de instellingen en de daar werkzame professionals om concrete 
activiteiten voor te stellen en uit te voeren. De gemeente ziet, zo stelt een andere Rode draad, bovendien de 
noodzaak tot een kanteling van algemene budgetsubsidies naar activiteitgerichte subsidies, gekoppeld aan 
concrete maatschappelijke uitdagingen.  
 
De instellingen in Gorinchem die in het kader van dit onderzoek zijn gesproken, lijken eveneens toe te zijn aan 
een andere subsidierelatie met de gemeente. Ze begrijpen dat de gemeente gezien de bezuinigingen kritisch 
moet zijn op de hoogte en wijze van subsidieverstrekking. Tegelijkertijd vinden de instellingen het jammer dat 
de gemeente op dit moment vrijwel enkel nog op geld en nauwelijks meer op inhoud stuurt. Het inhoudelijke 
gesprek over de vraag ‘wat willen we, wellicht met een kleiner budget, gezamenlijk toch minimaal bereiken in 
de stad en hoe bereiken we dat?’ vindt volgens de gesubsidieerde instellingen te weinig plaats. In 2012 zijn 
hiervoor de eerste aanzetten gedaan in de vorm van ‘Meedoen-gesprekken’, maar de resultaten van die 
gesprekken moeten nog veel verder uitgewerkt worden. De instellingen zouden graag met de afdeling Welzijn 
en betrokken portefeuillehouder(s) in gesprek willen gaan over de maatschappelijke ambities van de stad en 
de manier waarop de instellingen daar een bijdrage aan kunnen leveren. De instellingen vinden dat ook de 
raadsfracties een nadrukkelijke rol moeten spelen in dat gesprek. De vraag is immers welke koers de 
raadsfracties voor ogen hebben op het gebied van zorg, welzijn, cultuur en sport. Niet alleen de bezuinigingen 
noodzaken daartoe, ook het grotere takenpakket op het gebied van zorg en welzijn als gevolg van de 
decentralisaties is een belangrijke reden voor het voeren van een discussie over de vraag wat de gemeente 
wel en juist niet (meer) wil doen op deze beleidsterreinen.  
 
De ‘dromen’ over de toekomst lijken op één lijn te liggen. Zowel de gemeente als de instellingen spreken een 
voorkeur uit voor meer samenwerking op basis van maatschappelijke uitdagingen. Deze uitdagingen moeten 
dan wel bezien worden in een context van een lagere gemeentelijke begroting en tevens aanvullende taken op 
het gebied van zorg en welzijn. Kortom, de vraag moet centraal staan: wat willen we met minder budget toch 
minimaal bereiken in de stad, ook gezien de aanvullende taken vanuit de decentralisaties? Dit is een heel 
fundamentele vraag, die in een brede wisselwerking tussen zowel gemeentelijke organisatie, maatschappelijk 
middenveld, inwoners én raadsfracties beantwoord moet worden.  
 
En met het beantwoorden van deze ‘wat-vraag’ is Gorinchem er nog niet. Een tweede uitdaging is namelijk het 
beantwoorden van de hoe-vraag: hoe gaan we die ambities daadwerkelijk bereiken? De ontwikkeling naar 
activiteitgerichte subsidies, waarin specifieke activiteiten gekoppeld worden aan beoogde maatschappelijke 
doelen, is een van de sporen die Gorinchem daarin kan bewandelen. Het subsidiëren van activiteiten, 
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geïnitieerd door zowel instellingen als individuele burgers, kent echter zowel voor de instellingen als voor de 
gemeente praktische complicaties. We nemen als voorbeeld De Nieuwe Doelen: de schouwburg moet zijn 
activiteiten al circa een tot anderhalf jaar van te voren inplannen, waardoor de waarde van deze activiteiten kan 
fluctueren. Wat spreek je dan af over de vergoeding van deze activiteiten? Een ander voorbeeld is de 
Bibliotheek: de kosten voor de Bibliotheek bestaan voor het grootste deel uit personeelskosten en deze kunnen 
niet over activiteiten gealloceerd worden. Hoe kan de Bibliotheek hier dan verantwoording over afleggen? 
Kortom, in de uitvoeringspraktijk kan de wens om activiteiten te subsidiëren op praktische bezwaren stuiten. 
Het is daarom zaak om ook naar andere sporen en mogelijkheden op zoek te gaan. Van belang is dat de 
gemeente in die zoektocht openstaat voor initiatieven vanuit het maatschappelijk veld en deze zoveel als 
mogelijk ondersteunt.  
 
Kortom: de wens om maatschappelijke uitdagingen in een context van beperktere financiële mogelijkheden en 
tegelijkertijd grotere verantwoordelijkheden op het gebied van zorg en welzijn meer centraal te stellen, kent een 
de volgende aandachtspunten: 

- een gezamenlijke visie op de relevante maatschappelijke uitdagingen en de benodigde keuzes daarin 
van zowel gemeentelijke organisatie, instellingen en in het bijzonder de raadsfracties, is noodzakelijk; 

- de gemeente moet bereid en in staat zijn om brede kaders te formuleren die de ruimte en het 
vertrouwen bieden aan het maatschappelijk initiatief om tot voorstellen voor concrete ideeën en 
activiteiten te komen; 

- het vraagt om subsidieverstrekking dat meer gericht is op het onderscheiden van concrete activiteiten 
waarmee concrete, maatschappelijke doelen zijn verbonden; tegelijkertijd moet activiteitgericht 
subsidiëren in de praktijk niet op praktische bezwaren stuiten (zoals de voorbeelden van De Nieuwe 
Doelen en de Bibliotheek). 
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7. Conclusies en aanbevelingen 

7.1 Conclusies 
De centrale vraag in het onderzoek naar de subsidieverstrekking in de gemeente Gorinchem luidt: 
 

 
“In hoeverre is het subsidiebeleid van de gemeente Gorinchem voldoende rechtmatig, doelmatig 

en doeltreffend vormgegeven?” 
 

 
De gemeente Gorinchem verstrekt jaarlijks ongeveer zes miljoen euro aan subsidies op het gebied van welzijn, 
zorg, cultuur en sport. De juridische basis voor de subsidieverstrekking vormt de Asv 2011 van de gemeente 
Gorinchem. In aanvulling op de Asv hanteert de gemeente de Nadere regels Algemene subsidieverordening 
Gorinchem 2011. Hierin maakt de gemeente een onderscheid tussen budget-, exploitatie-, investerings- en 
waarderingssubsidies. In het jaar 2011 verstrekte de gemeente Gorinchem € 6.342.584 aan subsidies, onder 
meer aan De Nieuwe Doelen, de Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties, de Bibliotheek, het 
Gehandicaptenplatform, MEE en Staerk.  
 
De subsidieverstrekking in de gemeente Gorinchem is juridisch adequaat vormgegeven en verloopt 
tijdig, maar laat knelpunten zien op het gebied van doeltreffendheid 
De subsidieverstrekking in de gemeente Gorinchem is juridisch adequaat vormgegeven. Door een 
geautomatiseerde procesondersteuning verloopt de subsidieverstrekking over het algemeen tijdig. Een 
struikelblok zijn de indieningstermijnen van de begroting en de verantwoordingsdocumenten. De 
doeltreffendheid van de subsidieverstrekking in Gorinchem laat de grootste knelpunten zien. Zo heeft de 
gemeente geen duidelijke visie op het maatschappelijk doel van de subsidieverstrekking. Daarnaast wordt in 
de subsidieverstrekking aan de onderzochte instellingen nauwelijks een koppeling gemaakt tussen de 
gemeentelijke beleidsdoelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten enerzijds en de prestatieafspraken 
met de instellingen anderzijds. De prestatieafspraken tussen de gemeente en de instellingen zijn geformuleerd 
in de vorm van activiteiten en gedetailleerde prestatie-indicatoren, niet in de vorm van de maatschappelijke 
effecten waar deze activiteiten een bijdrage aan moeten leveren. Tot slot vindt ook de sturing en controle 
plaats op het niveau van de bedrijfsvoering van de instellingen, en niet op de maatschappelijke effecten die de 
instelling met zijn activiteiten heeft weten te bereiken. 
 
De Gorinchemse raadsfracties willen hun kaderstellende en controlerende rol in de 
subsidieverstrekking versterken 
In de subsidieverstrekking ligt de aandacht van de raad op dit moment sterk op het controleren van de hoogte 
van de verstrekte subsidies en minder op het voeren van een inhoudelijke debat over maatschappelijke doelen. 
De raadsfracties ervaren daarmee hun mogelijkheden om kaderstellend op te treden in de subsidieverstrekking 
als te beperkt. Ook vinden de raadsfracties dat zij hun controlerende rol op het gebied van subsidieverstrekking 
nog onvoldoende kunnen uitoefenen. Zowel hun kaderstellende als controlerende rol zouden zij willen 
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versterken. Ook de onderzochte instellingen en de gemeentelijke organisatie vinden het versterken van de rol 
van de raad in de subsidieverstrekking van groot belang.  
 
Een nieuwe manier subsidieverstrekking is nodig en gewenst, en dat vraagt om een duidelijke visie 
In het welzijns- en subsidiebeleid zijn een aantal ontwikkelingen en trends zichtbaar. Sinds enkele jaren wordt 
in Nederland gesproken over zowel “Vernieuwend Welzijn” als “Vernieuwend Subsidiebeleid.” Er vindt een 
verschuiving plaats van een subsidiebeleid dat zich kenmerkt door algemene, historisch gegroeide 
budgetsubsidies naar de subsidiëring van concrete activiteiten, gericht op het bewerkstelligen van 
maatschappelijke resultaten. Ook binnen de gemeente Gorinchem is deze verschuiving in uitgangspunten voor 
het verstrekken van subsidies zichtbaar. Zowel de gemeente als de gesubsidieerde instellingen zijn toe aan 
een nieuwe manier van (samen)werken waarin maatschappelijke uitdagingen centraal staan, in de context van 
de beperktere financiële mogelijkheden en tegelijkertijd grotere verantwoordelijkheden op het gebied van zorg 
en welzijn. Deze wens vraagt in ieder geval om een duidelijke visie en duidelijke keuzes van zowel 
gemeentelijke organisatie, raadsfracties en instellingen: wat willen we met minder budget en meer 
verantwoordelijkheden wel en juist niet doen op het gebied van welzijn, zorg, cultuur en sport? En vervolgens 
is het de vraag hoe die ambities bereikt en vertaald kunnen worden in de subsidieverstrekking en wat de rol 
van de gemeentelijke organisatie, de raad en de instellingen hierin is. 

7.2 Aanbevelingen 
In de voorgaande paragraaf zijn conclusies getrokken over de rechtmatigheid, de doeltreffendheid en de 
doelmatigheid van het huidige subsidiebeleid, de rol van de raad in het subsidiebeleid en de toekomstige 
ontwikkelingen en uitdagingen voor de gemeente Gorinchem op het gebied van subsidieverstrekking. Op basis 
hiervan komen wij tot de volgende aanbevelingen: 
 
Maak gebruik van ‘het momentum’ om het subsidiebeleid van de gemeente Gorinchem te vernieuwen 
De huidige manier van subsidiëren in de gemeente Gorinchem past onvoldoende bij deze tijd en de 
uitdagingen waar de gemeente voor staat. De doeltreffendheid van de subsidieverstrekking laat te wensen 
over en zowel de gemeentelijke organisatie, de raadsfracties als de professionals binnen de instellingen 
hebben behoefte aan een andere relatie en andere manier van subsidiëren. Subsidieverstrekking moet een 
middel zijn om maatschappelijke doelen te realiseren en is in de afgelopen jaren te veel een doel op zich 
geworden. Daarnaast wordt de gemeente Gorinchem in de context van de bezuinigingen en de uitbreiding van 
taken door de decentralisaties genoodzaakt om opnieuw naar haar subsidiebeleid te kijken. Beide factoren 
creëren een ‘momentum’ om het subsidiebeleid opnieuw te bezien en anders in te richten. 
 
Bepaal samen het ‘wat’ en het ‘hoe’ van de subsidieverstrekking (op het gebied van zorg en welzijn) en 
overzie de consequenties 
De gemeentelijke organisatie, de professionals (binnen de gesubsidieerde instellingen) en de raadsfracties 
moeten samen aan de slag om het wat en het hoe van de nieuwe manier van subsidieverstrekking vorm te 
geven. Bouw daarbij voort op de gesprekken die al gevoerd zijn en op dit moment gaande zijn. Beperk dit 
nadrukkelijk niet tot een gesprek tussen de gemeentelijke organisatie en de professionals of instellingen, maar 
voer dit gesprek samen met de raad in zijn rol als kadersteller. Voer het gesprek in een context van beperktere 
financiële mogelijkheden en tegelijkertijd grotere verantwoordelijkheden op het gebied van zorg en welzijn. 
Deze context vraagt om duidelijke keuzes van zowel gemeentelijke organisatie, raadsfracties als professionals: 
wat willen we met minder budget en meer verantwoordelijkheden wel of juist niet doen op het gebied van 
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welzijn, zorg, cultuur en sport? De vertaling van deze keuzes naar een (andere) vorm van subsidieverstrekking 
is een volgende stap. Maak hierbij gebruik van de suggesties en initiatieven van de instellingen of andere 
maatschappelijke partners uit de gemeente en stimuleer het ondernemerschap van de professionals. 
Activiteitgericht subsidiëren is een van de mogelijkheden van een nieuwe vorm van subsidieverstrekking, maar 
welke initiatieven en ideeën voor andere vormen van financiering zijn er nog meer?  
 
Richt een nieuwe vorm van subsidieverstrekking in en leer van ervaringen 
Richt op basis van de antwoorden op de wat- en hoe-vraag een nieuwe vorm van subsidieverstrekking in. 
Overzie de consequenties voor de uitvoeringspraktijk: leren door te experimenteren moet het uitgangspunt zijn. 
Op basis van de ervaringen en de lessen kan een verdere uitrol plaatsvinden. Monitor voortdurend de nieuwe 
wijze van subsidieverstrekking en stel indien nodig tussentijds doelen of werkwijzen bij. 
 
Maak duidelijke afspraken over de taken en rollen van gemeentelijke organisatie, college, raad en 
professionals  
Een belangrijke basis voor het succes van (een andere vorm van) subsidieverstrekking, is onder meer 
duidelijkheid over ieders rollen en taken: 

- positioneer de raadsfracties nadrukkelijker als kaderstellers voor de subsidieverstrekking en 
maatschappelijke doelen op het gebied van zorg en welzijn; 

- positioneer de gemeentelijke organisatie en het college nadrukkelijker als regisseur van de 
subsidieverstrekking: laat het initiatief bij de maatschappelijke partners in de gemeente, en faciliteer 
waar nodig; 

- positioneer de professionals als een van de belangrijkste partners voor de gemeente op het gebied 
van cultuur, sport, zorg en welzijn: de professionals weten wat er leeft en wat er nodig is in de 
gemeente. Vertrouw op hun kennis en kunde en geef hen de ruimte om initiatieven (voor andere 
vormen van subsidieverstrekking) aan te dragen.  
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Bijlagen 

Geïnterviewde personen 
# Datum Naam Organisatie 
1.  12-11-2012 Mariël van Tetrode Gemeente Gorinchem, 

‘Accounthouder’ MEE Mantelzorg 
2.  12-11-2012 Rita van der Ploeg Gemeente Gorinchem, 

‘Accounthouder’ Gehandicaptenplatform 
3.  12-11-2012 Rosita Hak Gemeente Gorinchem, 

‘Accounthouder’ Bibliotheek en De Nieuwe Doelen 
4.  12-11-2012 Sanneke Crok Gemeente Gorinchem, 

‘Accounthouder’ Stichting Gorinchemse 
Sportaccommodaties 

5.  12-11-2012 Wilma Janssen Gemeente Gorinchem, 
‘Accounthouder’ Staerk 

6.  22-11-2012 Jack Oostrum 
Charlotte van den Berg 

Gemeente Gorinchem,  
College van B&W,  
Afdeling Welzijn 

7.  23-11-2012 Annemarie Berkelmans 
Margriet Cats 

Gemeente Gorinchem, 
Afdeling Welzijn 

8.  23-11-2012 Trix van der Torren 
Rosita Hak 

Gemeente Gorinchem, 
College van B&W 

9.  28-11-2012 Marianne Kraaijenveld Gemeente Gorinchem, 
Afdeling Welzijn 

10.  28-11-2012 Rob Baarda Gemeente Gorinchem, 
Afdeling Financiën 

11.  12-12-2012 Emmy den Heijer 
Piet de Jong 
Wim Veenendaal 

Gehandicaptenplatform  

12.  12-12-2012 Rob Koster Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties 
13.  18-12-2012 Natascha Hessels MEE Mantelzorg 
14.  18-12-2012 Rob van Wijk 

Guus van de Craats 
De Nieuwe Doelen 

15.  18-12-2012 Steven Hartman 
Anke Ferdinandusse 

Bibliotheek 

16.  03-01-2013 Annemari Bor Gemeente Gorinchem, 
‘Accounthouder’ Bibliotheek en De Nieuwe Doelen 

17.  22-01-2012 Tonnie Pouw Staerk 
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Deelnemers raadsbijeenkomst  
Datum Naam Fractie 
15-01-2013 T. Hoogesteger D66 

 F. Duijnhouwer PvdA 

 C. van der Roest GS 

 E. Dansen SP 

 F. Barth CU-SGP 

 J. Wientjes VVD 
 

Deelnemers discussiebijeenkomst 
Datum Naam Organisatie 
12-02-2013 Guus van de Craats De Nieuwe Doelen 

 Inge Dreux Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties 

 Emmy den Heijer 
Piet de Jong 
Wim Veenendaal 

Gehandicaptenplatform 

 Tonnie Pouw Staerk 

 Rita van der Ploeg Gemeente Gorinchem, 
‘Accounthouder’ Gehandicaptenplatform 

 Margriet Cats Gemeente Gorinchem, 
Afdeling Welzijn 

 Sanneke Crok Gemeente Gorinchem, 
‘Accounthouder’ Stichting Gorinchemse 
Sportaccommodaties 

 Rosita Hak Gemeente Gorinchem, 
‘Accounthouder’ Bibliotheek en De Nieuwe Doelen 

 Annemarie Berkelmans Gemeente Gorinchem, 
Afdeling Welzijn 

 

Bestudeerde documentatie 
Algemeen 
 

# Document Datum 
 Aanvraagformulier subsidie n.v.t. 
 Subsidie Beleidsregels Welzijn  04-2011 
 Algemene subsidieverordening 2011 16-12-2010 
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 Motie Herijking subsidiebeleid 06-2011 
 Nadere regels Algemene subsidieverordening 2011 2011 
 Budgetoverzicht subsidies 2006 2006 
 Budgetoverzicht subsidies 2007 2007 
 Budgetoverzicht subsidies 2008 2008 
 Budgetoverzicht subsidies 2009 2009 
 Budgetoverzicht subsidies 2010 2010 
 Budgetoverzicht subsidies 2011 2011 
 Programmaverslag 2006  
 Programmaverslag 2007 22-04-2008 
 Accountantsverklaring 2007 14-01-2008 
 Programmaverslag 2008 09-04-2009 
 Accountantscontrole 2008 15-06-2009 
 Perspectiefnota 2009-2012 03-06-2008 
 Programmabegroting 2009  
 Programmaverslag 2009 06-04-2010 
 Accountantsverklaring 2009 08-06-2010 
 Perspectiefnota 2010-2013  
 Programmabegroting 2010 16-10-2009 
 Coalitieakkoord 'Iedereen doet mee'  13-04-2010 
 Programmaverslag 2010 01-06-2011 
 Accountantsverslag 2010 22-06-2012 
 Perspectiefnota 2011-2014  
 Programmabegroting 2011-2014 01-10-2010 
 Eerste tussenrapportage gemeente Gorinchem 2011 2011 
 Tweede tussenrapportage gemeente Gorinchem 2011 11-2011 
 Informatiebrief Bestuurssamenvatting 2011 Deloitte 29-03-2012 
 Programmaverslag 2011 05-2012 
 Accountantsverslag 2011 06-06-2012 
 Perspectiefnota 2012-2015  09-06-2011 
 Programmabegroting 2012 28-09-2011 
 Voorstel B&W Van Visie naar keuzes  05-07-2012 
 Programmabegroting 2013 10-2012 

 
Cultuur- en sportbeleid 
 

# Document Datum 
 Raadsopdracht Cultuurbeleid  
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 Evaluatie cultuurnota en vaststelling kaders Cultuurbeleid 2007-
2011 

13-02-2006 

 Stand van zaken sportnota en tarieven- en subsidiebeleid en 
vaststelling kaders sportbeleid 2007-2011 

21-02-2007 

 Raadsvoorstel uitwerking tarievenstelsel buitensportaccommodaties 21-08-2007 

 Raadsvoorstel uitwerking tarievenstelsel binnensport en ontwerp 
subsidiestelsel 

04-11-2008 

 Concept Cultuurvisie  23-08-2012 
 Concept Scenario’s Cultuurvisie  23-08-2012 
 Cultuurvisie kaderstuk 23-08-2012 
 Toekomstscenario’s Cultuur 27-09-2012 
 Vergelijking scenario´s cultuurvisie Gorinchem 27-09-2012 

 
 
Zorg- en welzijnsbeleid 
 

# Document Datum 
 Beleidsplan Wmo en Verordening Wmo 20-09-2006 
 Kadernota Welzijnswerk 20-09-2006 
 Raadsvoorstel Gemeentelijk minimabeleid-1 21-03-2007 
 Raadsvoorstel Vaststelling kaders welzijnsaccommodatiebeleid 23-05-2007 
 Raadsvoorstel Kadernotitie Lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2011 19-10-2007 
 Raadsvoorstel Vaststelling kaders vrijwilligersbeleid 2008-2011 08-11-2007 
 Raadsvoorstel Gemeentelijk minimabeleid 19-11-2007 
 Raadsvoorstel Nadere kaders t.b.v. de uitvoering van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning 
28-04-2008 

 
 
De Nieuwe Doelen 
 

# Document Datum 

 Brief betreft Indexering en bezuiniging 2011 18-03-2010 
 Brief betreft Aanvraag uitstel Begroting 2011 en prestatiegegevens 

2009 
23-03-2010 

 Brief betreft Subsidieaanvraag 2011 01-07-2010 
 Brief betreft De Nieuwe Doelen Overzicht evenementen 2011 07-07-2010 
 Brief betreft Vaststelling subsidie 2011 13-07-2010 
 Brief betreft Subsidiebeschikking 2011 19-11-2010 
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Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties 
 

# Document Datum 
 Brief betreft Subsidieovereenkomst SGS 2008 18-12-2007  
 Brief betreft Subsidieverlening 2010 15-04-2010 
 Brieft betreft Voorschot subsidie 2011 07-06-2011 
 Brief betreft Subsidieplafond bijdrage jeugdtarief 9-06-2011  
 Vaststelling 2011 en overeenkomst nieuwe huur- en 

exploitatieovereenkomst sportaccommodaties 
01-09-2011 

 Huur- en exploitatieovereenkomst Gildenplein  14-05-2012 
 Huur- en exploitatieovereenkomst sportaccommodaties de Hoefslag  14-05-2012 
 Huur- en exploitatieovereenkomst sportaccommodaties Oosterbliek  14-05-2012 
 Huur- en exploitatieovereenkomst zwembad en clubhuis Caribabad  14-05-2012 
 Voorschot 1 en 2de termijn 2011 07-06-2012 
 SGS Jaarverslag 2011 03-07-2012 

 
 
Gehandicaptenplatform 
 

# Document Datum 
 GHP Jaarverslag 2011 02-2011 
 Brief betreft Subsidieverlening 2011 24-03-2011 
 Brief betreft doelstellingen en begroting 2011 25-03-2011 
 Brief betreft Subsidieverlening 2011 12-04-2011 

 
 
Bibliotheek 
 

# Document Datum 
 Brief betreft Subsidieaanvraag 2011 31-03-2010 
 Brief betreft Subsidiebeschikking 2011 19-08-2010 
 Brief betreft Vaststelling subsidie 2011 10-07-2012 

 
 
MEE Mantelzorg 
 

# Document Datum 
 Subsidieaanvraag Mantelzorg 2011 regionaal deel 03-03-2010 
 Subsidieaanvraag Mantelzorg 2011 lokaal deel 29-03-2010 
 Jaarrapportage Mantelzorg 2011 lokaal en regionaal 03-05-2011 
 Subsidietoekenning regionaal deel mantelzorg 2011 18-05-2011 
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 Brief betreft MEE Subsidievaststelling 2010 en regionale 
subsidietoekenning 2011 

18-05-2011 

 Subsidievaststelling Mantelzorg 2011 lokaal en regionaal 09-05-2012 
 Brief betreft Jaarrekeningen 2011 Stichting MEE Plus Groep 05-06-2012 

 
 
Staerk 
 

# Document Datum 
 Brief betreft Voornemen tot subsidieverlening 2011 15-04-2010 
 Brief betreft Begroting 2011 22-04-2010 
 Brief betreft Subsidieaanvraag 2011 30-11-2010 
 Brief betreft Aanvraag subsidie opzetten JIP 26-01-2011 
 Brief betreft Subsidieverlening 2011 07-02-2011 
 Brief betreft Aanvraag subsidie 2011 Samen leren Samen verder en 

Ouder- en Kindcentra 
04-05-2011 

 Brief betreft Financieel jaarverslag 2011 08-06-2012 
 Brief betreft Aanvraag subsidie 2011 Samen leren Samen verder en 

Ouder- en Kindcentra 
05-12-2012 

 Brief betreft Aanvraag subsidie opzetten JIP 05-12-2012 
 Brief betreft Vaststelling subsidie en financieel jaarverslag 2011 12-02-2013 

 
 
 
 
 


