
Collegereactie rekenkameronderzoek “Op weg naar vernieuwend subsidiebeleid”  
 
Het college heeft met belangstelling kennis genomen van het rekenkamerrapport “Op weg 
naar vernieuwend subsidiebeleid”. Het subsidiebeleid is een actueel onderwerp nu er in 
gemeenteland het nodige aan het veranderen is. Met de visie op de stad, uitgewerkt in de 
Rode Draden, is een belangrijke verandering in de rol van deze gemeente ingezet. Van een 
gemeente die veel regelt, financiert en ondersteunt naar een gemeente die stuurt op 
zelfregie van inwoners met ondersteuning voor de kwestbaren. We gaan uit van activiteiten 
en niet meer van instituties. Maar ook de wereld om ons heen is momenteel aan grote 
veranderingen onderhevig. Met het regeerakkoord “Bruggen slaan” zet het kabinet Rutte II in 
op grote hervormingen en bezuinigingen om Nederland sterker uit de crisis te laten komen. 
De eerder ingezette herbezinning op de rol van de overheid zal verder doorzetten en de 
decentralisatie van een aantal taken is een feit. Dit onderzoek komt op het juiste moment, 
want terecht wordt geconstateerd dat de ingezette subsidie-instrumenten toe zijn aan 
vernieuwing. De raad, het college en het ambtelijke apparaat kunnen met dit rapport hun 
voordeel doen en de bevindingen direct meenemen bij het opstellen van nieuwe kaders voor 
het subsidiebeleid en de daarop te baseren subsidieverordening.  
 
Het college kiest ervoor niet op elk onderdeel uit het rapport in detail te reageren. Op dit 
moment volstaat het college met een hoofdlijnenreactie. De meer inhoudelijke discussie met 
betrekking tot de doelstellingen van beleid en de vraag welke instrumenten op welke wijze  
zouden moeten worden ingezet, zal worden gevoerd met de raad bij het opstellen van de 
nieuwe kaders voor het subsidiebeleid. 
 
De afgelopen jaren is geïnvesteerd in het verbeteren van het subsidieproces. Het is prettig te 
vernemen dat de rekenkamercommissie vaststelt dat het proces “juridische adequaat” is 
vorm gegeven. De overstap naar regiegemeente en de vertaling van de Rode Draden naar 
de praktijk vraagt een herbezinning op de wijze waarop wij onze gemeentelijke doelen 
realiseren en de prestatieafspraken die daaraan verbonden worden. Het college merkt op dat 
terecht wordt geconstateerd dat daar verbeteringen in aan te brengen zijn. Daarbij zal de 
P&C cyclus,  de wijze van rapporteren maar ook de rol van de gemeenteraad tegen het licht 
van deze veranderingen bekeken worden. 
Verder wordt de gemeentelijke visie op inhoudelijke thema’s in lijn gebracht met de 
geschetste veranderende rol, zoals bijvoorbeeld door de vaststelling van de visie op 
Meedoen in Gorinchem welke tot stand is gekomen door samenwerking met inwoners en 
instellingen en uitgaat van een andere rol van de gemeente en de eigen kracht van de 
inwoner. Ook bij de ontwikkelingen van de Cultuurvisie zien we deze lijn doorgetrokken 
worden. De gemeente schetst de visie maar het is aan het veld om daar invulling aan te 
geven vanuit de behoefte van onze samenleving.  
 
De aanbevelingen van de rekenkamercommissie zijn toekomstgericht en bieden handvatten 
voor het gemeentelijk beleid en de daaraan gekoppelde subsidie-instrumenten specifiek en 
de wijze van rapporteren binnen de P&C cyclus in het algemeen. Het college neemt op dit 
moment kennis van de aanbevelingen gericht aan het college en de raad.  
Het college adviseert om de aanbevelingen gericht aan het college en aan de raad verder te 
onderzoeken en te komen tot een herijking van de subsidieverordening en bijgehorende 
beleidsregels.  
Het college merkt hierbij meer in het algemeen op dat de resultaten van het onderzoek van 
de rekenkamer ertoe leiden dat er in kaderstellende zin meer nagedacht wordt over de 
doelstellingen van beleid en vervolgens over de vraag welke instrumenten op welke wijze 
zouden moeten worden ingezet om die beleidsdoelstelling te bereiken. 

 
 
 
 


