
 Geachte raadslid en fractie-assistent,  

 

Wij hebben in de vergadering van de commissie Dualisering van 4 september 2012 met de 

fractievoorzitters van gedachten gewisseld over de onderzoeksopzet van het nieuwe 

rekenkameronderzoek Subsidiebeleid. U treft in de bijlage bij deze brief de onderzoeksopzet aan die 

wij met de fractievoorzitters op 4 september jl. besproken hebben. Uit dit overleg bleek dat er 

behoefte is aan een subsidieonderzoek en dat de commissie Dualisering de onderwerpkeuze steunt. 

Tijdens de bespreking is aangegeven dat het onderzoek ook in het licht van de lopende 

ombuigingsoperatie, alle hens aan dek deel 3, geplaatst moet worden en de transitiewijze in het 

sociale domein. Het laatste duidt op een andere werkwijze van ‘’minder gemeente en meer 

zelforganisatie’’, het subsidiëren van activiteiten en niet van de instelling. Dit betreft één van de 

zogeheten rode draden die de raad op 5 juli 2012 heeft vastgesteld. 

 

Eenvoudig gezegd moet subsidiebeleid rechtmatig, doelmatig en doeltreffend zijn. Het onderzoek zal 

zich dus richten op het achterhalen van de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van de 

verleende subsidies in de periode 2006 – 2012. De commissie wil ook een doorkijk geven op de 

toekomst van subsidie als beleidsinstrument mede aan de hand van ervaringen van andere 

gemeenten. 

 

De rekenkamercommissie heeft op 29 oktober 2012 een drietal gesprekken gevoerd met bureaus. 

Onze voorkeur heeft het bureau Zenc uit Den Haag. Dit bureau heeft ervaring met 

rekenkameronderzoek en sluit aan bij de visie en de wensen van de rekenkamercommissie. De 

rekenkamercommissie zal nadrukkelijk ook de huidige context op het gebied van de alle hens aan 

dek deel 3 voorstellen en de visie op de stad Gorinchem in het onderzoek betrekken. Het onderzoek 

start in de loop van november 2012 met een doorlooptijd naar maart 2013. De rekenkamercommissie 

betrekt u zoals u van ons gewend bent, in het onderzoek. 

 

Jean Eigeman 

Voorzitter rekenkamercommissie  

Raadsleden en fractie - assistenten 
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Opdracht evaluatie subsidiebeleid  Gorinchem  

1. Inleiding 

De rekenkamercommissie Gorinchem is voornemens het subsidiebeleid te evalueren. Het onderzoek 

past in de traditie van Gorinchem. Via overleggen met de commissie Dualisering is naar voren 

gekomen dat er behoefte is aan een evaluatie van het subsidiebeleid. Het rekenkameronderzoek 

‘’Evaluatie van het subsidiebeleid’’ is besproken in de vergadering van de commissie Dualisering (de 

fractievoorzitters) van 29 november 2011 en 4 september 2012. Tijdens de bespreking is 

aangegeven dat het onderzoek ook in het licht van de lopende ombuigingsoperatie, alle hens aan dek 

deel 3, geplaatst moet worden en de transitiewijze. Het laatste duidt op een andere werkwijze van 

‘’minder gemeente en meer zelforganisatie’’. Het subsidiëren van activiteiten en niet van de instelling. 

De gemeente Gorinchem verleent subsidies voor een bedrag van ruim € 6 miljoen op jaarbasis. 12 

subsidies zijn groter dan € 100.000 en van deze 12 zijn er 6 groter dan € 450.000. Deze informatie 

komt tot uitdrukking in de paragraaf Subsidies die een vast onderdeel vormt van de 

programmabegroting.  

 

De gemeente Gorinchem werkt op basis van de Algemene subsidieverordening. Subsidies zijn een 

instrument voor het college om beleid vorm te geven (=domein college) zoals het welzijnsbeleid, 

raadsopdracht meedoen in de samenleving, accommodatiebeleid, sportbeleid et cetera. Bij de 

vaststelling van deze voornoemde kaders komt de kaderstellende en controlerol terug (= domein 

raad).  

 

Het is niet eerste onderzoek dat de rekenkamercommissie verricht in het Sociale domein. Zo heeft de 

rekenkamercommissie in 2011 een onderzoek gedaan naar de werking in de praktijk van de 

uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. In 2012 heeft de commissie onderzoek 

gedaan naar de gevolgen van de Drie grote decentralisaties (Awbz, Jeugdzorg en Wet werk naar 

vermogen). In de rapportage over de drie grote decentralisaties juni 2012, zie 

http://www.gorinchem.nl/bestuur-organisatie/rekenkamercommissie_3441/item/onderzoek-drie-grote-

decentralisaties-en-bureaukeuze_15181.html is een zogenaamde ambitiekaart met alle ambities van 

het sociale domein in Gorinchem opgenomen. Hierin is een samenvattend overzicht opgenomen van 

alle beleidsterreinen die vallen onder de programma’s Zorg en Cultuur en Sport (dit is de indeling in 

de Gorcumse programmabegroting). 

 

2. Onderzoeksvragen 

Het rekenkameronderzoek subsidiebeleid is in een aantal gemeenten al uitgevoerd. Het 

onderzoeksbureau kan op basis van de conclusies en aanbevelingen van eerdere rekenkamer -

rapporten hieruit lering trekken voor de evaluatie subsidiebeleid Gorinchem. Eenvoudig gezegd moet 

subsidiebeleid rechtmatig, doelmatig en doeltreffend zijn. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvragen: 

 

Rechtmatigheid: 

1. Is het subsidiebeleid juridisch adequaat vormgegeven? 

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

overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving)? 

http://www.gorinchem.nl/bestuur-organisatie/rekenkamercommissie_3441/item/onderzoek-drie-grote-decentralisaties-en-bureaukeuze_15181.html
http://www.gorinchem.nl/bestuur-organisatie/rekenkamercommissie_3441/item/onderzoek-drie-grote-decentralisaties-en-bureaukeuze_15181.html


Doelmatigheid: 

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

4. Werken de organisaties die subsidie ontvangen doelmatig? (leveren zij de gevraagde resultaten 

c.q. 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. Hoe is de kwaliteit van het gemeentelijke opdrachtgeverschap te beoordelen? 

7. Zijn de beleidsdoelen vertaald naar concrete te bereiken resultaten c.q. te leveren prestaties? 

8. Wordt in het subsidieproces helder gemaakt welke resultaten c.q. prestaties van de 

subsidieontvanger verwacht worden en welke beleidsdoelen hiermee gerealiseerd moeten worden? 

9. Wordt aan de subsidieontvanger gevraagd om aan te tonen dat de geleverde prestaties/resultaten 

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

wat doet de gemeente dan? 

10. Als feitelijke vaststelling of beleidsdoelen gerealiseerd zijn aantoonbaar niet mogelijk is, hoe wordt 

dan de relatie tussen prestaties en beleidsdoelen gedefiniëerd? 

11. Welke concrete en werkbare methodieken zijn er om onvolkomenheden in het subsidiebeleid te 

verbeteren? (niet alles is namelijk smart te maken en niet elk gewenst maatschappelijk effect is 

meetbaar) 

12. Welke doorkijk naar de toekomst is te geven met betrekking tot een effectieve inzet van het 

subsidie-instrument? Welke lessen zijn te trekken uit de subsidieverlening  periode 2006 – 2012 en 

wat betekenen deze lessen concreet voor de realisatie van de ambities in het sociale domein voor de 

toekomst? 

 

3. Onderzoeksperiode 

 

2006 – 2012 

 

4. Onderzoeksaanpak 

 

- Dossieronderzoek (selectie subsidies via een a selecte steekproef) 

- Interviews met subsidie-instellingen, wethouder, raadsleden, afdeling Welzijn 

 

5. Deadline 

 

Start 1 november 2012 

Deadline oplevering rapport 1 maart 2013 (daarna behandeling in college en raad). 

Doorlooptijd: 4 maanden. 

 

6. Verwacht eindproduct 

Onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen inclusief doorkijk naar toekomst (bijv. Effectiviteit 

van instrument subsidies)  


