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De beste manier om vooruit te komen in de wereld, is mensen te 
doen geloven dat het in hun voordeel is om je te helpen. 

Jean de La Bruyère (1645 – 1696).  
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Samenvatting 

Aanleiding: inkomsten vergroten 
De gemeente Vlissingen zit financieel in een kwetsbare positie. De 
Rekenkamercommissie vindt dat het in zo’n situatie verstandig is ook aandacht 
te besteden aan de inkomsten van de gemeente. Het vergroten van de 
inkomsten, zonder nadelige gevolgen voor de inwoners, kan alleen als er 
gebruik wordt gemaakt van specifieke uitkeringen en subsidies. 

In het verleden is Vlissingen een aantal keren in het nieuws geweest door het 
mislopen van subsidies of problemen met de verantwoording, mede hierdoor is 
het onderwerp door raadsleden aangedragen voor onderzoek. 

Conclusies: veel ad hoc, weinig structuur 
Signaleren, aanvragen, besteden en verantwoorden zijn de verschillende stadia 
in het omgaan met externe subsidies. De manier waarop Vlissingen hier 
invulling aan geeft is geanalyseerd. Ook is gekeken hoe hier door andere 
gemeenten mee wordt omgegaan en hoe verstrekkers van subsidies tegen de 
Vlissingse praktijk aankijken. Hoe wordt door Vlissingen gebruik gemaakt van 
(externe) subsidieprogramma’s voor het realiseren van gemeentelijke beleidsdoelen? De 
beantwoording van deze vraag is ingedeeld aan de hand van de thema’s: 
Sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden.  

Sturen van de activiteiten voor externe subsidies vindt in de organisatie niet op 
een eenduidige en systematische wijze plaats. Duidelijke beleidskaders 
ontbreken hiervoor. Het omgaan met (mogelijke) subsidies in de organisatie is 
sterk verschillend.  

Voor het beheersen van het subsidieproces is in de organisatie geen 
werkprocedure of beleid aanwezig. Dit leidt ertoe dat keuzes, zoals “wel of niet 
aanvragen”, veelal impliciet worden gemaakt. De verantwoordelijkheid voor 
het subsidietraject ligt veelal bij een beleidsambtenaar die vooral gefocust is op 
de inhoud. Procesmatige aspecten, zoals tijdigheid en volledigheid bij het 
aanvragen en de verantwoording, krijgen minder aandacht. Dat kan tot 
problemen leiden. Dit speelt bij langer lopende subsidiestromen een minder 
grote rol. 

Het verantwoorden is een punt dat voortdurend aandacht verdiend. Het 
blijvend aan de voorwaarden van de subsidie voldoen is niet duidelijk geborgd 
in de organisatie. Dit betekent dat er risico bestaat dat subsidies later 
terugbetaald moeten worden.  

Het toezicht houden op het gebruik van subsidies wordt bemoeilijkt doordat 
het overzicht over de verschillende subsidiemogelijkheden ontbreekt. Ook een 
overzicht van de subsidies die in Vlissingen gebruikt worden met een globaal 
beeld van de voorwaarden ontbreekt. Daarnaast zijn er geen specifieke taken en 
verantwoordelijkheden gedefinieerd voor het houden van toezicht. 
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Aanbevelingen: systematische aanpak loont 
De Rekenkamercommissie raadt de gemeente aan deze zaken te verbeteren en 
heeft hier concrete aanbevelingen voor geformuleerd.  

Het sturen kan worden verbeterd door de ambities, maatregelen, taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast te leggen. De nota verbonden 
aan de subsidieaanvraag dient eenduidig zaken als het voldoen aan de 
subsidievoorwaarden, vast te leggen. Samenwerking met buurgemeenten moet 
gezocht worden als dit schaalvoordelen biedt. 

Het beheersen van het proces kan verbeterd worden door de mijlpalen in de 
subsidieprocessen in beeld te brengen. De kennis over subsidies dient geborgd 
te worden, zodat kennisdeling makkelijker wordt. Een abonnement op een 
subsidiedatabase biedt overzicht in de verschillende subsidiemogelijkheden en 
biedt kansen om actiever te zoeken. Verder is het opbouwen en onderhouden 
van een goed extern netwerk van groot belang.  

Voor het verantwoorden is het zaak de administratie zo in te richten dat de 
verantwoording zonder extra inspanningen gerealiseerd kan worden. Vooraf 
dient de invulling van de voorwaarden duidelijk te zijn.  

Tot slot zal het toezicht houden verbeteren als de taken en bevoegdheden 
duidelijk worden vastgelegd. Een overzicht op hoofdlijnen van de ontvangen 
subsidies in de jaarrekening met een globale vermelding van de voorwaarden 
zal transparantie bieden. 

Tenslotte: een organisatie in verandering 
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode mei tot november 2006. In deze 
periode is gewerkt aan een verandering van de organisatie van de gemeente 
Vlissingen. Met ingang van 1 januari 2007 is de organisatie van de gemeente 
Vlissingen gewijzigd. De Rekenkamercommissie is van oordeel dat dit rapport 
ook na de reorganisatie nog actueel is. 
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Voorwoord 

Voor u ligt het eerste rapport van de Rekenkamercommissie Vlissingen. De 
Rekenkamercommissie wil de medewerkers van de gemeente Vlissingen heel 
hartelijk danken voor de plezierige en open samenwerking. Ook is zij dank 
verschuldigd aan andere gemeenten en overheidsinstellingen voor hun 
bereidwillige medewerking. 

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode mei tot november 2006. In deze 
periode is een reorganisatie van de gemeentelijke organisatie ontwikkeld. De 
gemeentelijke organisatie is met ingang van 1 januari 2007 veranderd. 
Vlissingen heeft voor een concernmodel gekozen. De Rekenkamercommissie is 
van oordeel dat ook na deze reorganisatie dit onderzoek en de daaruit 
voortvloeiende conclusies en aanbevelingen actueel zijn en blijven. 
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1 Aanleiding en doel 

1.1 Inleiding 
De gemeente Vlissingen wil een aantal zaken bereiken. Zij wil voor haar 
burgers een goed voorzieningenniveau handhaven. Daarnaast wil zij een aantal 
projecten uitvoeren om haar ambities met de stad te realiseren. De gemeente 
bevindt zich financieel echter in een lastig parket, waardoor de middelen niet 
aansluiten op de ambities. Er is dus geld nodig. Dit kan de gemeente realiseren 
door te bezuinigen of haar inkomsten te vergroten.  

Op verzoek van de raad is de rekenkamercommissie in dit onderzoek nagegaan 
in hoeverre de gemeente gebruik maakt van subsidies die verstrekt worden 
door andere overheden, als inkomstenbron voor het eigen beleid. En of er 
mogelijk meer gebruik van zou kunnen worden gemaakt. Centraal in dit 
onderzoek staan inkomsten waarvan de hoogte door de gemeente kan worden 
beïnvloed, zonder daarmee de burgers te belasten.  

Het gaat in dit onderzoek dus niet over gevolgen van beleid door de inzet van 
subsidies. De focus van het onderzoek is de (interne) organisatie van de 
gemeente op het terrein van (externe) subsidies als middel om inkomsten te 
verkrijgen. Voordat wij nader ingaan op de inhoud van het onderzoek geven 
wij kort de plaats en de functie aan van externe subsidies in de financiën van de 
gemeente.  

1.2 Inkomsten van de gemeente 
Voor het uitvoeren van beleid staan de gemeente financiële middelen ter 
beschikking die afkomstig zijn uit verschillende inkomstenbronnen. Globaal 
kunnen de inkomstenbronnen van de gemeente als volgt worden ingedeeld1: 

 De gemeente heeft de mogelijkheid zelf geld te verwerven. De 
onroerende-zaakbelasting is hier een voorbeeld van. Maar ook 
dividend en pacht vallen hieronder. In 2006 bedroeg deze 
inkomstenbron ongeveer 37% van alle inkomsten van de gemeente 
Vlissingen. De gemeente kan haar inkomsten vergroten door de 
tarieven te verhogen, maar dat betekent een lastenverzwaring voor de 
burger. Men acht dat ongewenst. 

 Andere overheden (m.n. het Rijk) stellen gelden ter beschikking. Het 
gaat hierbij allereerst om een algemene uitkering. De gemeente bepaalt 
zelf waaraan het geld wordt uitgegeven. In 2006 bedroeg dit ongeveer 
46% van alle inkomsten. De gemeente kan dit bedrag niet beïnvloeden. 

                                                           

1 Bij het berekenen van de percentages zijn de inkomsten uit grondverkoop en betalingen direct aan 
samenwerkingsorganen buiten beschouwing gelaten. In de berekening is de specifieke uitkering 
aan de gemeente Vlissingen voor Stedelijke Scholengemeenschap Scheldemond wel meegenomen. 
Het is door verschillen in takenpakket en inschakeling van gemeenschappelijke regelingen niet 
goed mogelijk vergelijkingen te maken met andere gemeenten op basis van deze cijfers.  
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 Specifieke uitkeringen en subsidies. Deze gelden moeten worden 
aangevraagd. De gemeente bepaalt de besteding van deze gelden, 
binnen de grenzen van de subsidie of specifieke uitkering.  De regels 
die aan de besteding gesteld worden kunnen heel algemeen zijn, maar 
ook zeer gedetailleerd. Bij onjuiste besteding vervalt het recht op het 
geld en moet er worden terugbetaald. In 2006 bedroeg dit ongeveer 
17% van alle inkomsten. Dit bedrag wisselt per jaar. De gemeente heeft 
mogelijkheden dit bedrag te beïnvloeden zonder dat dat 
lastenverzwaring voor de burgers betekent. 

37%

46%

17%

Eigen inkomsten

Algemene uitkering

Subsidies en specifieke uitkeringen

Figuur 1.1 Verhouding inkomstenbronnen gemeente Vlissingen 2006 

 
Uit de verhouding van de verschillende inkomstenbronnen valt af te leiden dat 
subsidies en specifieke uitkeringen een belangrijk deel vormen van de 
inkomstenbronnen van de gemeente. 

1.3 Aanleiding 
Vanwaar de belangstelling voor deze specifieke uitkeringen en subsidies? 

 Een aantal raadsleden van de gemeente Vlissingen heeft aangegeven 
meer informatie te willen over dit onderwerp. Men is niet goed op de 
hoogte van subsidietrajecten en de mogelijkheden en beperkingen van 
Vlissingen hierin.  

 De gemeente Vlissingen heeft financiële problemen. Er wordt alles op 
alles gezet om de begroting sluitend te krijgen. In de media krijgen de 
uitgaven hierdoor volop aandacht. In een dergelijke situatie acht de 
rekenkamercommissie het verstandig ook de inkomsten voldoende 
aandacht te geven. 

 In de afgelopen jaren is Vlissingen een paar keer subsidies ter 
financiering van beleid misgelopen. Beleidsdoelen konden daardoor 
niet of slechts gedeeltelijk worden gerealiseerd. 
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1.4 Doel en vraagstelling 
Met dit onderzoek wil de rekenkamercommissie inzicht bieden in de mate 
waarin de gemeente in staat is om gebruik te maken van mogelijke subsidies 
voor het realiseren van beleidsdoelen. Indien blijkt dat hiervan niet optimaal 
gebruik wordt gemaakt zullen verbetervoorstellen worden gedaan.  

1.4.1 Hoofdvraag 
De rekenkamercommissie heeft de volgende hoofdvraag in het onderzoek 
gehanteerd:  

Hoe wordt door de gemeente Vlissingen gebruik gemaakt van (externe) 
subsidieprogramma’s voor het realiseren van gemeentelijke beleidsdoelen? 

1.4.2 Deelvragen 
Na het uitwerken van het in het onderzoek te gebruiken beoordelingskader (zie 
§ 2.4) is de hoofdvraag in een aantal deelvragen uiteen gerafeld: 

1. Op welke manier heeft de gemeentelijke organisatie zicht op subsidies 
die van belang zijn voor de gemeente?  

2. Hoe worden betrokkenen in de gemeentelijke organisatie geïnformeerd 
over en/of geattendeerd op mogelijke subsidieprogramma’s (aanjaag-
functie)? 

3. Welke kennis is aanwezig over subsidieprogramma’s en hoe wordt 
deze kennis pro-actief uitgezet binnen de gemeentelijke onderdelen 
(regiefunctie)?  

4. Hoe wordt in de organisatie ondersteuning verleend bij het verkennen 
van de mogelijkheden en het aanvragen van subsidies (kennisdeling)?  

5. Hoe wordt aan de Raad gerapporteerd over de deelname aan 
subsidieprogramma’s? 

6. Hoe wordt na de toekenning van een subsidie toegezien op het blijvend 
voldoen aan de voorwaarden?  

7. Hoe worden kosten, baten en resultaten van verkregen subsidies 
vastgelegd, gerapporteerd en geëvalueerd?  

8. Hoe is het beleid in andere gemeenten? Als hier verschil in zit, waarom 
is dit verschil er? 

1.5 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 zijn de in het onderzoek gehanteerde definities aangegeven. 
Ook wordt een beoordelingskader geschetst in de vorm van een norm die door 
de rekenkamercommissie is gebruikt in het onderzoek. In hoofdstuk 3 treft u de 
bevindingen aan van het onderzoek en de beantwoording van de verschillende 
deelvragen. Dit hoofdstuk besluiten we met de beantwoording van de vraag in 
hoeverre het de gemeente lukt, gebruik te maken van subsidies en of hier 
mogelijk meer gebruik van zou kunnen worden gemaakt. In hoofdstuk 4 zijn 
de aanbevelingen opgenomen. 
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2 Definities en kaders 

2.1 Inleiding 
Subsidies worden binnen de gemeente gesignaleerd, aangevraagd, besteed en 
verantwoord. Om te kunnen beoordelen hoe de gemeente hiermee omgaat, is 
een norm nodig. In die norm staat beschreven hoe het proces idealiter verloopt. 

Er is echter geen tot weinig onderzoek gedaan op dit gebied. Normen zijn dus 
niet pasklaar voor handen. Om dit probleem te ondervangen is door de 
rekenkamercommissie een eigen beoordelingskader opgesteld met normen en 
verwachtingen. In dit hoofdstuk geven wij aan welke begrippen wij gehanteerd 
hebben. Het algemene beleidskader en het beoordelingskader dat wij gebruikt 
hebben in dit onderzoek, worden toegelicht.  

2.2 Begrippen en definities 
In dit onderzoek wordt de definitie van subsidies uit de Wet bestuursrecht 
gehanteerd: 

Subsidies: De aanspraak op financiële middelen door een bestuursorgaan 
verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan voor 
aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. 

Subsidies hebben tot doel een bepaalde ontwikkeling te stimuleren, het gaat 
meestal om nieuw beleid. De subsidiegelden kunnen eenmalig zijn, of een 
periodieke financiële ondersteuning betekenen van meer langdurig beleid. 

Subsidies van het Rijk worden aangeduid als specifieke uitkeringen. In dit 
onderzoek worden de specifieke uitkeringen ook onder de term subsidies 
begrepen, en niet steeds apart vermeld. 

Veelal dekken de subsidies niet de volledige kosten van het beleid. Vaak is er 
sprake van cofinanciering. Daarbij dragen subsidieverstrekker en 
subsidieontvanger beiden een deel van de kosten van het beleid. De verdeling 
van de kosten verschilt per regeling. 

2.3 Beleidskader 

2.3.1 Het principe van de subsidies 
Subsidies worden door het Rijk, de provincie of de Europese Unie aan de 
gemeente verstrekt voor specifieke doelen die op lokaal of regionaal niveau 
moeten worden gerealiseerd. De gemeente is verantwoordelijk voor de 
rechtmatige (en doelmatige) uitvoering van de subsidie en dient hiervoor 
verantwoording af te leggen aan de betrokken verstrekker. De gemeente is 
gehouden aan de specifieke regelgeving en de subsidievoorwaarden en is dus 
niet vrij in de aanwending van de subsidie. 

Een verstrekker, bijvoorbeeld een minister, blijft verantwoordelijk voor de 
rechtmatigheid (en doelmatigheid) van de besteding van de gelden die op zijn 
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begroting staan, ook al worden deze gelden overgemaakt naar de gemeente. 
Voor het verkrijgen van redelijke zekerheid over de rechtmatigheid kan de 
verstrekker zelf controles ter plaatse bij de gemeente uitvoeren (eigen 
waarnemingen inclusief boekenonderzoek). Maar hij kan er ook voor kiezen 
om de informatie die de gemeente verstrekt te beoordelen. 

2.3.2 Ontwikkelingen 
Eind 2004 heeft de commissie-Brinkman haar rapport ‘Anders gestuurd, beter 
gestuurd’ aangeboden aan het kabinet. De commissie vindt dat de overheid de 
samenleving te veel in regels gevangen heeft. De commissie wil een andere 
overheid, waarin het Rijk er meer op moet vertrouwen dat medeoverheden de 
middelen zinvol en verantwoord besteden. Het Rijk beperkt zich dan zoveel 
mogelijk tot sturing op hoofdlijnen. 

Onder invloed van rapportages van de commissie-Brinkman worden specifieke 
uitkeringen steeds vaker ondergebracht in Brede Doel Uitkeringen (BDU). Dit 
zijn brede geldstromen, soms gevoed door verschillende ministeries, die veelal 
tot stand komen door samenvoeging van specifieke uitkeringen. Het is de 
bedoeling dat steeds meer specifieke uitkeringen op zullen gaan in Brede Doel 
Uitkeringen. 

Binnen een dergelijk streven past een verantwoordingsmethode die recht doet 
aan de eigen verantwoordelijkheid van het lokale bestuur. 

Om de verantwoordingslasten voor gemeenten te beperken is een systeem van 
“Single Information, Single Audit” ontworpen. Een goedkeurende accountants-
verklaring bij de gemeenterekening betekent dat er geen aanvullende controle 
op specifieke uitkeringen wordt verricht. De verantwoordingsinformatie voor 
de gemeenteraad is in principe voldoende voor zowel het decentrale bestuur 
als het Rijk. 

Consequentie van dit alles is dat de (goedkeuring van de) jaarrekening steeds 
belangrijker wordt. 

2.3.3 Subsidieverstrekkers 
De belangrijkste verstrekkers van subsidies zijn de Provincie, het Rijk en de 
Europese Unie. Ook fondsen en samenwerkingsverbanden kunnen subsidies 
verstrekken. 

Dit maakt het geheel erg moeilijk te overzien. Het is voor de gemeente vaak 
lastig in beeld te krijgen welke subsidiemogelijkheden er zijn en waar. 
Een kanttekening hierbij is dat bij een groot aantal regelingen de subsidie-
verstrekker actief op zoek gaat naar gemeenten. De subsidieverstrekker heeft er 
immers belang bij dat de subsidies worden aangevraagd, men wil ten slotte de 
beleidsdoelen van de subsidies verwezenlijken. 

Europese financiering 

Financiering vanuit Europa aan de lidstaten brengt in de regel zeer 
gedetailleerde verantwoordingseisen met zich mee voor de ontvanger. Vaak 
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worden deze subsidies via Rijk en provincie verdeeld, waarbij dus ook aan Rijk 
en provincie verantwoording moet worden afgelegd.  

Provincie 

De provincie Zeeland verstrekt aan de Zeeuwse gemeenten subsidies voor 
bepaalde activiteiten. Verder is zij als doorgeefluik betrokken bij een aantal 
subsidiestromen. Dit geldt onder andere voor budgetten op het gebied van 
stadsvernieuwing en milieu. 

2.4 Beoordelingskader 

2.4.1 Referentiemodel 
Door de rekenkamercommissie is een referentiemodel uitgewerkt voor de 
beoordeling van de doelmatigheid van het proces dat samenhangt met het 
signaleren, aanvragen, besteden en verantwoorden van subsidies. 

In het referentiemodel zijn in hoofdlijnen drie fasen in het proces 
onderscheiden, met daaraan gerelateerde normen. Deze zijn:  

1. Signaleren. De gemeente is op de hoogte van een subsidiemogelijkheid. 
De voorwaarden worden in kaart gebracht om weloverwogen te 
beslissen of men wel of niet zal aanvragen.  

 Idealiter heeft de gemeente alle relevante subsidiemogelijkheden in 
beeld. 

 Na het signaleren vindt een gestructureerde afweging plaats of de 
subsidie wel of niet moet worden aangevraagd. Daarbij spelen 
kosten en baten van de subsidie een rol, alsmede het vermogen om 
te kunnen voldoen aan de subsidievoorwaarden (waarvan men dus 
goed op de hoogte moet zijn). 

2. Aanvragen. De subsidie dient goed te worden aangevraagd. Alle 
randvoorwaarden, zoals eventuele cofinanciering, worden geregeld. 
Alles wordt in gereedheid gebracht voor de besteding van de subsidie. 

 Subsidieaanvragen worden tijdig en volledig ingediend. 

 Men is goed op de hoogte van de relevante subsidievoorwaarden. 

 Er is een goed contact met de verstrekkers over zaken als te 
verstrekken informatie en te volgen procedures. 

3. Besteden en verantwoorden. Een subsidie is bedoeld om uit te geven, dus 
zal er besteed worden. Nagenoeg altijd dient verantwoording aan de 
subsidieverstrekker plaats te vinden. Bij deze fase hoort ook het 
evalueren van het gebruik van de subsidie. 

 Subsidies worden zodanig besteed dat de bijbehorende 
beleidsdoelen worden gerealiseerd. 

 De administratie is zodanig ingericht dat zonder extra 
inspanningen kan worden voldaan aan de subsidievoorwaarden. 
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 De subsidies en de bijbehorende processen worden structureel 
geëvalueerd om te leren en verbeteren. 

Naast deze stappen zijn er een aantal zaken waarvan de rekenkamercommissie 
verwacht dat ze zijn ingevuld: 

 Er is een goed contact met de verstrekkers van subsidies. Hun 
doelen zijn helder voor de gemeente. 

 Er is een goed contact met relevante partijen (o.a. andere 
gemeenten) in de omgeving en de gemeente leert van hen. 

 De raad wordt naar behoefte geïnformeerd. 

2.4.2 In control 
Kenmerkend voor iedere overheidsorganisatie is het samenspel tussen politiek 
bestuur en ambtelijke apparaat. Het politieke bestuur is verantwoordelijk voor 
het ambtelijke apparaat. Als je ergens verantwoordelijk voor bent, wil je dit 
kunnen sturen. Dit sturen gebeurt allereerst door beleid te formuleren. Om de 
sturingsmogelijkheden te vergroten krijgt het verbeteren van de bedrijfsvoering 
steeds meer aandacht. De bedrijfsvoering moet doorzichtig zijn en de keuzes 
moeten rationeel genomen worden. Het streven is dat de bedrijfsvoering ’ín 
control’ is. Dat veronderstelt een systematische sturing en beheersing van 
bedrijfsprocessen.2  Ook het van signaleren, aanvragen, besteden en 
verantwoorden van subsidies moet “in control”zijn. (zie figuur 2.4) 

 

Toezicht    Verantwoording 

Toetsen 

Controle 
   Transparantie 

Informatiebehoefte 

Administratie 

In Control 

Sturing    Beheersing 

Afspraken/doelen 

Coördinatie 

Informatie 

Taken/verantwoordelijkheden 

   Beïnvloedingsmogelijkheden 

Informatiebeheer 

Kennisborging 

 

Figuur 2.4 Aandachtspunten voor een subsidieproces dat “in control” is. 

  

                                                           

2 “Het referentiekader mededeling over de bedrijfsvoering”, Ministerie van Financiën, 2002. en 
“Het ABC van de mededeling over de bedrijfsvoering”, Ministerie van Financiën, 2001. 
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3 Bevindingen en conclusies 

 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de bevindingen uit het onderzoek weergegeven. Deze 
bevindingen zijn in twee groepen ondergebracht. De bevindingen die voor het 
hele subsidietraject van belang zijn worden in paragraaf 3.2 verwoord. De 
bevindingen die samenhangen met de verschillende fasen in het subsidietraject 
worden in paragraaf 3.3 weergegeven. In paragraaf 3.4 zijn de overige 
bevindingen weergegeven. 

3.2 Algemene Bevindingen 
Een aantal bevindingen speelt in het gehele subsidietraject een belangrijke rol. 
Daarom verdienen deze punten extra aandacht. 

3.2.1 Subsidies 
Binnen de gemeente Vlissingen lopen diverse subsidietrajecten. Sommige 
subsidies worden in samenwerking met anderen aangevraagd, besteed en 
verantwoord.  

Subsidiestromen zijn steeds vaker gebaseerd op cofinanciering. Dit betekent dat 
de gemeente financiële ruimte moet hebben om zelf bij te dragen in de kosten 
van het beleid. 

3.2.2 Centrale aansturing 
De gemeente Vlissingen heeft in de ambtelijke organisatie géén centrale 
afdeling of ambtenaar die zich met binnenkomende subsidiestromen bezig 
houdt. Vlissingen kent geen beleid rondom externe subsidies. Ook structuren of 
procedures die het proces rondom externe subsidies specifiek zouden kunnen 
kanaliseren zijn niet aangetroffen. De wijze waarop de gemeentelijke 
organisatie is opgebouwd in afdelingen en de verantwoordingslijnen die hierbij 
horen vormen het enige kader waarbinnen de subsidies worden gesignaleerd, 
aangevraagd, besteed en verantwoord. 

Dit is in vergelijking met andere gemeenten niet uitzonderlijk. Het hoeft ook 
niet te betekenen dat er zaken fout gaan. Het maakt het hele proces van 
subsidies wel kwetsbaar. 

3.2.3 Afstemming met Financiën 
De afdeling Financiën zit op een andere manier in het subsidieproces dan de 
beleidsafdelingen. De beleidsafdelingen verzorgen de inhoud, terwijl de 
afdeling Financiën ondersteunt en toetst. 

In de samenwerking tussen de beleidsafdelingen en Financiën spelen de 
financiële consulenten een belangrijke rol. De consulenten zijn de 
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vooruitgeschoven posten die de afdelingen steunen en waar nodig een control-
functie vervullen. 

De consulenten worden soms al vroeg betrokken bij het beoordelen van de 
mogelijkheden en onmogelijkheden van een subsidie en de hieraan verbonden 
voorwaarden. Het komt echter ook voor dat Financiën pas hoort van een 
subsidieaanvraag als deze in het College van B en W behandeld wordt.  

In het verleden is het voorgekomen  dat een subsidie al aangevraagd was 
voordat de afdeling Financiën op de hoogte was. Dit is in principe ook nu nog 
mogelijk. Maar als voor een subsidieaanvraag een collegevoorstel wordt 
gemaakt, zoals meestal het geval is. Dan wordt er door de directie en de 
controller op toe gezien dat de financiële implicaties helder zijn.  

Bij alle afdelingen adviseert de consulent over financiële kwesties. De consulent 
is echter niet altijd op de hoogte van subsidieaanvragen bij een afdeling. 
Hierdoor komt het ook voor dat de consulent vooral gegevens aanlevert voor 
de verantwoording. Hoe en wanneer de consulent wordt betrokken hangt af 
van twee factoren: de opstelling van de klant (afdeling) en de persoon van de 
consulent.  

3.2.4 Overdracht 
In veel gevallen was één beleidsambtenaar belast met een bepaalde taak. De 
subsidiestromen op het betreffende beleidsgebied vielen hier dan ook onder. 

Wanneer een ambtenaar uitviel, was er voor de overdracht 
van de werkzaamheden centraal niets geregeld. Men 
probeerde contact te zoeken met de zieke werknemer om 
de overdracht te regelen.  

Nu, na de reorganisatie, wordt door zoveel mogelijk in 
duo’s te werken geprobeerd de vervanging te 
vergemakkelijken.  Eén afdeling deed dit al voor de 
reorganisatie.   

3.2.5 Kennisdeling 
Gebleken is dat men in de organisatie op meerdere 
plaatsen met vergelijkbare problemen bezig is. Dit is 
bijvoorbeeld het geval met het invullen van 
cofinanciering. Structuren of processen die kennisdeling 
bevorderen, anders dan het reguliere werkproces, hebben 
wij niet gevonden. 

3.2.6 Borgen subsidievoorwaarden 
Subsidievoorwaarden worden niet op een 
gestandaardiseerde wijze in beeld gebracht. Er is geen 
centrale registratie van de voorwaarden. Er wordt 
vertrouwd op de werkprocessen van de ambtenaren voor 
de borging van de subsidievoorwaarden. De 
subsidievoorwaarden zijn hierdoor niet voor iedereen 

Voorbeeld:De keuze om wel of niet 
aan te vragen verloopt niet altijd 
probleemloos .Het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen heeft begin 2006 een 
subsidie verstrekt, deze subsidie had 
een ESF-structuur. De subsidie had 
tot doel de opvang van kinderen 
middels dagarrangementen te 
regelen. Voor- en naschoolse opvang 
zou worden gerealiseerd. 
Ambtenaren hebben in overleg met 
scholen een aanvraag voorbereid. Dit 
met de steun van het management en 
de wethouder.  Op het laatste 
moment is door de gemeente besloten 
deze aanvraag niet in te dienen. 
Redenen hiervoor waren de zware 
verantwoordingseisen en de 
benodigde cofinanciering. De 
betrokken scholen hebben via de pers 
de Raad overtuigd een motie in te 
dienen, zodat de subsidie toch 
aangevraagd zou worden. 
Uiteindelijk heeft het College deze 
motie naast zich neergelegd. De 
subsidieaanvraag is ingetrokken. 
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duidelijk. Dit maakt het moeilijk om blijvend aan de voorwaarden van de 
subsidie te voldoen. 

3.3 Bevindingen met betrekking tot het proces 

3.3.1 Signaleren 
Het signaleren van subsidiemogelijkheden wordt niet gezien als een aparte 
taak van de beleidsambtenaren. Het hoort bij de functie en maakt daar integraal 
deel van uit.  

Het signaleren gebeurt vooral via circulaires en contacten. De ambtenaren 
geven aan weinig mogelijke subsidies te missen. Het signaleren gebeurt meestal 
op een reactieve manier; men reageert op wat er voorbij komt aan 
mogelijkheden. Het zelf actief op zoek gaan naar subsidiemogelijkheden is niet 
overal in de organisatie gebruikelijk.  

Bij ruimtelijke projecten, zoals Dokkershaven, is men samen met de provincie 
actief op zoek naar subsidiemogelijkheden.  

Verder wordt in samenwerking met anderen succesvol gebruik gemaakt van 
subsidies. De schaal van het stadsgewest maakt dat men samen met 
Middelburg wel voor BLS-gelden (Besluit Locatiegebonden Subsidies) in 
aanmerking komt. Inmiddels zijn Goes en Terneuzen hier vanuit het 
stedennetwerk bij aangesloten. 

Wel of niet aanvragen 

Het besluit om een subsidie wel of niet aan te vragen wordt vaak genomen op 
basis van een snelle (impliciete) kosten/batenanalyse. Bij de kosten/baten-
analyse speelt de administratieve inspanning, die aan een subsidie verbonden 
is, ook een rol. De gemeentelijke administratie moet een regeling namelijk wel 
aankunnen. Er is géén systematische werkwijze voor het maken van deze 
afweging aangetroffen, men vult dit op zijn eigen manier in. 

Conclusies 

Deelvraag: Op welke manier heeft de gemeentelijke organisatie zicht op subsidies die van 
belang zijn voor de gemeente? 
Er is geen garantie dat de gemeentelijke organisatie alle relevante subsidies in 
beeld heeft. Het signaleren van subsidiemogelijkheden is niet georganiseerd. 
Het signaleren gebeurt vaak  op een passieve manier, men reageert op wat 
voorbij komt. Bij grote ruimtelijke projecten wordt ook actief gezocht naar 
subsidiemogelijkheden. De ambtenaren stellen de belangrijkste 
subsidiemogelijkheden  wel in beeld te hebben.  

Deelvraag: Hoe worden betrokkenen in de gemeentelijke organisatie geïnformeerd/geattendeerd 
over mogelijke subsidieprogramma’s (aanjaagfunctie)? 
Via circulaires en netwerken vernemen ambtenaren subsidiemogelijkheden. De 
betrokken beleidsambtenaren hebben deze subsidiemogelijkheden in beeld. 
Incidenteel wordt men geattendeerd op andere subsidiemogelijkheden, maar 
dit is in hoge mate afhankelijk van personen en hun netwerken.  
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Deelvraag: Welke kennis is aanwezig over subsidieprogramma’s en hoe wordt deze kennis pro-
actief uitgezet binnen de gemeentelijke onderdelen (regiefunctie)? 
De kennis over subsidieprogramma’s bevindt zich decentraal in de organisatie, 
meestal bij individuele beleidsambtenaren. Zij zijn gedreven om de verschil-
lende subsidietrajecten tot een succes te maken. Hun primaire belangstelling 
ligt over het algemeen bij het beleid. Minder enthousiast is men over de 
administratieve en financiële implicaties.  

De afdeling Financiën is naar ons oordeel een logische plaats om te zoeken naar 
kennis over subsidieregelingen. De kennis is daar echter beperkt tot de puur 
financiële kant van de subsidies. 

Een gestructureerde bundeling van deze kennis op een hoger abstractieniveau 
zou men bij het management veronderstellen. Het is lastig vast te stellen in 
hoeverre dit zo is. Een subsidieadministratiesysteem is niet aangetroffen. 
Afdelingen vullen deze administratie op hun eigen wijze in, net als de 
bewaking van de mijlpalen in het subsidieproces. 

Overdracht in geval van afwezigheid is een punt dat blijvend aandacht 
verdient. 

De functie van consulent biedt wel de mogelijkheid kennis over subsidies te 
bundelen en binnen de organisatie te benutten. De consulenten hebben direct 
contact met de beleidsafdelingen. Doordat de positie van de consulenten niet 
duidelijk omschreven is, wordt aan deze functie verschillend inhoud gegeven. 
De mate waarin de consulenten hun beleidsafdelingen adviseren verschilt 
sterk. De wijze waarop beleidsafdelingen de consulent informeren en betrekken 
bij subsidies verschilt ook duidelijk. 

3.3.2 Aanvragen 
Welk orgaan van de gemeente uiteindelijk de subsidie aanvraagt verschilt per 

regeling. Meestal ligt er een collegebesluit aan ten grondslag. 

Meestal regelt de beleidsambtenaar de aanvraag. De manager is 
binnen de organisatie verantwoordelijk. Uiteindelijk is de 
wethouder politiek verantwoordelijk.  

Bij het aanvragen zijn tijdigheid en volledigheid belangrijke 
aandachtspunten. Vlissingen is een aantal keren in het nieuws 
geweest omdat subsidies te laat werden aangevraagd. Dit had 
verschillende oorzaken: het loket voor een subsidie werd vrij 
plotseling gesloten, de postadministratie van een ministerie gaf 
de aanvraag één dag later door, het werk was blijven liggen. Een 
enkele keer kon de aanvraag alsnog worden ingediend 
(dagopvang daklozen), maar meestal verviel de mogelijkheid om 

subsidie te ontvangen.  

Een gesignaleerde tendens is dat  aanvragen op het laatste moment worden 
ingediend.  

 

Voorbeeld: 

Een voorbeeld van het aanvragen is de 
monumentensubsidie uit het Gemeentelijk 
Restauratie Uitvoering Programma. De aanvraag 
was op tijd ingediend, alleen het aanvraagformulier 
ontbrak. De aanvraag werd hierdoor niet toegekend. 
In voorgaande jaren was dit op dezelfde wijze gebeurd 
en werd de aanvraag wel goedgekeurd. Toen men op 
de hoogte was van het ontbreken van het aanvraag-
formulier is dit alsnog toegestuurd. De termijn voor 
indiening was nèt overschreden. Het ministerie heeft 
zich in deze kwestie onverbiddelijk opgesteld en er kon 
geen subsidie meer worden verkregen. 
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Samenwerken met de verstrekker 

Verstrekkers of tussenliggende organisaties geven aan graag behulpzaam te 
willen zijn bij het opstellen en indienen van een aanvraag. De verstrekker heeft 
belang bij het uitzetten van subsidies, men wil immers het beleid realiseren. Bij 
een aantal afdelingen wordt van deze ondersteuningsmogelijkheden gebruik 
gemaakt. 

 

Conclusies 

Deelvraag: Hoe wordt in de organisatie ondersteuning verleend bij het 
verkennen van de mogelijkheden en het aanvragen van subsidies 
(kennisdeling)?  
Algemene regels voor het aanvragen van subsidies en de 
afwegingen en keuzes die daaraan vooraf gaan zijn niet 
aangetroffen.  

Een centrale ondersteuning vanuit de organisatie is niet 
aangetroffen. De consulent van Financiën vervult in een aantal 
gevallen deze rol. De functie van consulent wordt op 
verschillende manieren ingevuld. Bij een aantal subsidies is de 
ondersteuning extern verkregen. Ook wordt gebruik gemaakt 
van ondersteuningsnetwerken van de verstrekker, die aan 
specifieke subsidies gekoppeld zijn. 

De kennis over subsidies is specifiek gekoppeld aan de 
regelingen en wordt niet geregistreerd. Gebleken is dat men in 
de organisatie op meerdere plaatsen met vergelijkbare 
problemen bezig is. Structuren of processen die kennisdeling 
bevorderen, buiten de reguliere werkprocessen, hebben wij niet aangetroffen. 

 

3.3.3 Besteden en Verantwoorden 
De subsidieverantwoording wordt als een zware last ervaren. In deze fase is er 
veel samenwerking met de consulenten van Financiën. Door de betrokkenen 
wordt deze samenwerking positief 
gewaardeerd. 

Het kan voorkomen dat men jaren na de 
besteding van de subsidie nog 
geconfronteerd wordt met tegenvallers. 
Bepaalde bestedingen moeten dan 
terugbetaald worden.  

Een ander punt dat aandacht verdient is 
wat er met een opgestart project gebeurt 
als de periode van subsidiëring voorbij is. 

De accountant meldt in het rapport over 
2005 dat de subsidievoorwaarden veelal nog onvoldoende worden nageleefd.  

Voorbeeld: 

Problemen met de verantwoording hebben gespeeld bij 
een milieusubsidie. De tijdregistratie van de ambtenaren 
voldeed niet aan de regels van de verstrekker: de 
volledige werkweek had verantwoord en wekelijks 
geaccordeerd moeten worden. Dit heeft ertoe geleid dat 
er aanvankelijk geen goedkeurende verklaring door de 
accountant werd verstrekt. Uiteindelijk is na een aantal 
gesprekken en extra inspanningen de subsidie toch 
behouden. 

Voorbeeld: 
 
Het project “Talent vergrijst 
niet” maakt goed gebruik van 
de netwerken van de 
verstrekkers. De subsidie voor 
dit project voor langdurige 
inzetbaarheid van medewerkers 
wordt gefinancierd vanuit 
meerdere bronnen: een ESF-
subsidie, een provinciale 
subsidie en een bijdrage uit het 
A+O fonds (ministerie SZW). 
Door in samenwerking met 
anderen mogelijkheden te 
onderzoeken en onzekerheden 
te bespreken is een open samen-
werking ontstaan. Bij de 
aanvraag van de subsidie is 
ruim de tijd genomen en is er 
veel overleg met de verstrekker 
geweest. Ook heeft de beleids-
ambtenaar regelmatig contact 
met financiële experts.  
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Conclusies 

Deelvraag: Hoe wordt na de toekenning van een subsidie toegezien op het blijvend voldoen aan 
de voorwaarden? 
Dit is onvoldoende geborgd. In de nota’s verbonden aan de subsidieaanvraag 
wordt dit niet eenduidig vermeld. De verantwoording voor het blijvend aan de 
voorwaarden voldoen ligt bij de beleidsafdeling. Hoe hier vanaf het moment 
van het aanvragen van de subsidie invulling aan wordt gegeven is onduidelijk. 

Deelvraag: Hoe worden kosten, baten en resultaten van verkregen subsidies vastgelegd, 
gerapporteerd en geëvalueerd?  
De rapportages die de verstrekker verplicht stelt, worden gemaakt. Hierin 
wordt melding gemaakt van kosten en baten en worden de uitgaven 
verantwoord. Soms stelt de verstrekker ook evaluatie verplicht. Aan deze 
verplichtingen wordt dan voldaan. Het gaat hier echter om een evaluatie vanuit 
het oogpunt van de verstrekker.  

In de gemeente Vlissingen is het niet gebruikelijk om beleid en de effecten 
hiervan te evalueren.  

Deelvraag:  Hoe wordt aan de Raad de deelname aan subsidieprogramma’s gerapporteerd? 
De Raad wordt niet specifiek over subsidies geïnformeerd. In de jaarrekening 
zijn de verkregen subsidies terug te vinden, evenals in de concernanalyse. Bij 
sommige subsidies is de Raad de aanvrager. De subsidie wordt dan in de Raad 
besproken. De Raad ontvangt de lijst met collegebesluiten. Hierin worden 
subsidieaanvragen zonder toelichting vermeld. 

Als Raadsleden vragen stellen over subsidies, dan worden deze door het 
college beantwoord.  

In gesprekken met raadsleden werd de behoefte aan informatie in kaart 
gebracht. Het goed omgaan met binnenkomende subsidiestromen wordt gezien 
als een beheersingsvraagstuk. Het College zou regels en procedures moeten 
opstellen die het subsidietraject beter inzichtelijk maken. 

De Raad wil niet alles tot in detail weten. Maar als men iets wil weten, dan 
moet deze informatie goed toegankelijk zijn. 

Een aantal leden van de Raad ziet meerwaarde in een overzicht op hoofdlijnen 
van de subsidies die ontvangen zijn. Dit zou dan in de gemeentelijke 
jaarrekening kunnen worden vermeld. 

3.4 Overige bevindingen 

3.4.1 Verstrekkers 
Het onderhouden van goede relaties met de verstrekker is van belang. Het 
biedt o.a. de mogelijkheid om problemen direct te bespreken en op te lossen. Bij 
goede contacten zal men ook eerder van nieuwe subsidiemogelijkheden op de 
hoogte komen. Dit laatste is van belang als de subsidie uit een fonds wordt 
gefinancierd. Sommige van deze subsidies lopen totdat het fonds leeg is. Het is 
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dan zaak tijdig de subsidieaanvraag in te dienen, voordat de subsidiemogelijk-
heid vervalt. 

Verstrekkers geven aan tevreden te zijn over de relatie met de gemeente 
Vlissingen. Wel worden enkele punten voor verbetering genoemd: 

 De houding van Vlissingen wordt afwachtend gevonden.  

 Men vindt het lastig om de juiste contactpersoon te vinden.  

 Bij één subsidie is discussie geweest over een ad hoc-systeem voor de 
verantwoording van uren en middelen. Dit moet binnen het 
gemeentelijke systeem geregeld worden. 

De managers en beleidsmedewerkers van Vlissingen zouden graag meer tijd 
willen investeren in het opbouwen en onderhouden van een goed netwerk van 
externe relaties. Zij geven aan dat dit door werkdruk wat op de achtergrond 
raakt. 

3.4.2 Andere gemeenten 
Deelvraag: Hoe is het beleid in andere gemeenten? Als hier verschil in zit, waarom is dit er? 

Het is op basis van het onderzoek bij andere gemeenten3 niet mogelijk 
algemene uitspraken te doen. Wel is het mogelijk een aantal factoren te 
benoemen die de kans op succes vergroten. 

Algemene factoren:  

 De persoonlijke drive en inzet van individuele medewerkers. 

 Het borgen van kennis centraal in de organisatie, dit geldt vooral voor 
grotere organisaties. 

 Naar buiten gericht zijn als organisatie. In overleg met anderen 
oplossingen zoeken voor problemen. 

 Het actief opbouwen en onderhouden van een netwerk. 

 Tijd investeren in goede relaties met verstrekkers. 

Signaleren: 

 Het motiveren en stimuleren van de gerichtheid van medewerkers op 
mogelijke subsidies. 

 Er zorg voor dragen dat je tijdig op de hoogte bent van subsidies, 
eventueel met gebruik van hulpmiddelen. 

Aanvragen: 

 Het ondersteunen van ambtenaren met (centrale) specialistische kennis 
op het gebied van het hele subsidieproces.  

                                                           

3 De lijst met geraadpleegde gemeenten is vermeld in bijlage II. Een beschrijving van het beleid in 
deze gemeenten kunt u opvragen bij de Rekenkamercommissie. 
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 Het vooraf goed in kaart brengen van voorwaarden, om problemen 
achteraf te voorkomen. 

 Besteden en Verantwoorden: 

 De administratie, niet alleen de financiële, van de subsidie moet goed 
op orde zijn. 

3.5 Hoofdvraag 
Hoe wordt door de gemeente Vlissingen gebruik gemaakt van (externe) subsidie-
programma’s voor het realiseren van gemeentelijke beleidsdoelen? 

De manier waarop de gemeente Vlissingen gebruik maakt van (externe) 
subsidieprogramma’s kan als volgt worden samengevat: 

1. Sturen van de activiteiten voor externe subsidies vindt in de 
organisatie niet op een eenduidige en systematische wijze plaats. 
Duidelijke beleidskaders ontbreken hiervoor. Taken, 
verantwoordelijkheden, bevoegdheden en doelen zijn niet eenduidig 
vastgelegd. Afspraken over (periodieke) informatievoorziening over 
mogelijke en/of lopende subsidies zijn niet gemaakt. Het omgaan met 
(mogelijke) subsidies in de organisatie is sterk verschillend. Ondanks 
dat geen sprake is van systematische sturing, zijn er geen 
aanwijzingen dat door de gemeente de belangrijkste subsidies 
worden gemist. 

2. Voor het beheersen van het subsidieproces is in de organisatie geen 
werkprocedure of beleid aanwezig. Keuzes, zoals “wel of niet 
aanvragen”, worden veelal impliciet gemaakt. De 
verantwoordelijkheid voor het subsidietraject ligt veelal bij een 
beleidsambtenaar die vooral gefocust is op de inhoud. Procesmatige 
aspecten, zoals tijdigheid en volledigheid bij het aanvragen en de 
verantwoording, krijgen minder aandacht. Dat kan tot problemen 
leiden. Als er problemen zijn, worden deze met ad hoc oplossingen 
het hoofd geboden. Signaleren, aanvragen, besteden en 
verantwoorden van subsidies gebeurt op vele plaatsen in de 
organisatie waarbij slechts marginale uitwisseling van kennis 
plaatsvindt. Hierdoor is er een risico op het gebied van 
doelmatigheid. En het maakt de organisatie op dit gebied kwetsbaar. 
Dit speelt bij langer lopende subsidiestromen een minder grote rol. 

3. Het verantwoorden is een punt dat voortdurend aandacht verdiend. 
Administratief worden incidenteel ad-hoc oplossingen bedacht om te 
kunnen voldoen aan de voorwaarden van de subsidiebeschikking. 
Het blijvend aan de voorwaarden van de subsidie voldoen is niet 
geborgd in de organisatie. Dit betekent dat er risico bestaat dat 
subsidies later terugbetaald moeten worden.  

4. Het toezicht houden op het gebruik van subsidies wordt bemoeilijkt 
omdat het overzicht over de verschillende subsidiemogelijkheden 
ontbreekt. Ook een overzicht van de subsidies die in Vlissingen 
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gebruikt worden met een globaal beeld van de voorwaarden 
ontbreekt. Daarnaast zijn er geen specifieke taken en 
verantwoordelijkheden gedefinieerd voor het houden van toezicht. 
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4 Aanbevelingen 

Het streven naar ‘in control’ zijn is als uitgangspunt genomen bij het 
verwoorden van de aanbevelingen. De aanbevelingen hebben daarom 
betrekking op sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden. 

Bij de gemeente Vlissingen is veel aandacht om ‘in control’ te zijn en dit te 
verbeteren4. Uit de verschillende rapporten blijkt dat dit niet alleen gevolgen 
heeft voor de structuur van de organisatie en de indeling van het werk. Ook de 
cultuur zal moeten veranderen om de bedrijfsvoering te verbeteren.  

Voor het verbeteren van de processen rondom externe subsidies doet de 
rekenkamercommissie de volgende aanbevelingen:  

Sturen 

S-1. Formuleer beleid voor het omgaan met externe subsidiemogelijkheden. 
De ambitie met subsidies moet omschreven worden en de maatregelen, 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, om de verschillende 
fasen in het proces goed te laten verlopen. 

S-2. Omschrijf de functie van financiële consulenten zodanig dat advisering 
hier een duidelijker plaats in krijgt. Leg vast dat de consulenten door 
de afdelingen in het begin van het proces betrokken moeten worden, 
zodat advisering nog mogelijk is. 

S-3. Zorg dat, als een subsidie wordt aangevraagd, een aantal zaken in de 
ambtelijke nota verbonden aan de subsidieaanvraag standaard 
vastgelegd worden: Wat zijn de subsidievoorwaarden en hoe worden 
deze geborgd? Wat zijn de financiële gevolgen en hoe worden deze 
gedekt en in beeld gebracht? Wat gebeurt er met het project als de 
subsidiëring beëindigd is? 

S-4.  Zoek samenwerking met buurgemeenten op het gebied van kennis 
over subsidies en de verkenning van subsidiemogelijkheden, als dit 
schaalvoordelen biedt.  

Beheersen 

B-1. Maak gebruik van systemen die de mijlpalen in subsidieprocessen 
adequaat voor het management en de betrokkenen in beeld brengen.  

B-2. Maak gebruik van een projectmatige aanpak voor het aanvragen en 
verantwoorden van subsidies. Tijdigheid en volledigheid van 
aanvragen, dossiers en verantwoording kunnen dan beter ingevuld 
worden. 

                                                           

4 Diverse gemeentelijke stukken, zoals het Actie- en implementatieplan De Vries, 2006.  
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B-3. Neem een abonnement op een subsidiedatabase en laat medewerkers 
hier vertrouwd mee maken. 

B-4. Investeer tijd in het opbouwen en onderhouden van goede externe 
relaties met verstrekkers, andere gemeenten en organisaties.  

B-5. Motiveer en ondersteun medewerkers in de processen rondom 
subsidies. 

B-6. Borg expliciet de kennis over subsidies. Medewerkers moeten op de 
hoogte zijn waar deze kennis geborgd is.  

B-7. Bevorder kennisdeling binnen de organisatie. 

Verantwoorden 

V-1. Richt de administratie van subsidies zodanig in dat de verantwoording 
zonder extra inspanningen gerealiseerd kan worden. 

V-2. Maak (vooraf) inzichtelijk hoe aan de verschillende 
subsidievoorwaarden invulling wordt gegeven. 

Toezicht houden  

T-1. Zorg voor het toezicht houden op de naleving van subsidie 
voorwaarden en leg bijbehorende taken en verantwoordelijkheden 
eenduidig vast. 

T-2. Vermeld een overzicht op hoofdlijnen van de ontvangen subsidies in 
de jaarrekening, met globale vermelding van de voorwaarden. 
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5 Wederhoor 

5.1 Reactie College van Burgemeester en Wethouders 
 

 

 



 

Rapport Externe subsidies  26 

 

5.2 Nawoord Rekenkamercommissie 
De Rekenkamercommissie is verheugd dat het College van Burgemeester en 
Wethouders de conclusies en bevindingen herkenbaar en nuttig vindt en dat ze 
de aanbevelingen als zinvolle verbetervoorstellen ziet. 

De Rekenkamercommissie vindt het op basis van de reactie van het College, 
lastig te beoordelen hoe de verschillende aanbevelingen precies in beleid 
worden omgezet. Wij gaan er vanuit dat het college hier op korte termijn 
duidelijkheid over zal bieden, o.a. middels de Kadernota.  

Het onderstaande schema brengt in beeld welke toezeggingen het College op 
basis van het rapport heeft gedaan. In een later stadium zal de 
Rekenkamercommissie onderzoeken welke effecten de 
Rekenkameronderzoeken hebben gehad. Hierbij zal gekeken worden naar de 
uitwerking van de toezeggingen van het College. Bij een dergelijke evaluatie 
zal dit schema gebruikt worden. 

 

Aanbevelingen Toezeggingen Nawoord RKC 

Sturen   

 S-1 Formuleer beleid voor het 
omgaan met externe 
subsidiemogelijkheden. 

De ambitie met subsidies moet 
omschreven worden en de 
maatregelen, taken, 
verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden, om de 
verschillende fasen in het 
proces goed te laten verlopen. 

Zal in de Kadernota worden 
verwoord. 

De Rekenkamercommissie ziet 
belangstellend naar de 
Kadernota uit. 

S-2 Omschrijf de functie van 
financiële consulenten zodanig 
dat advisering hier een 
duidelijker plaats in krijgt. Leg 
vast dat de consulenten door 

de afdelingen in het begin van 
het proces betrokken moeten 
worden, zodat advisering nog 
mogelijk is. 

De werkinstructie is aangepast, 
financiële en juridische 
adviseurs worden vanaf de 
start bij subsidieaanvragen 
betrokken. 

Het is verheugend dat dit al is 
ingevoerd. 

S-3 Zorg dat, als een subsidie 
wordt aangevraagd, een aantal 
zaken in de ambtelijke nota 
verbonden aan de 
subsidieaanvraag standaard 

vastgelegd worden: Wat zijn de 

Zal in de Kadernota worden 
verwoord. 

Zie S-1 
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Aanbevelingen Toezeggingen Nawoord RKC 

subsidievoorwaarden en hoe 
worden deze geborgd? Wat zijn 
de financiële gevolgen en hoe 
worden deze gedekt en in beeld 
gebracht? Wat gebeurt er met 
het project als de subsidiëring 
beëindigd is? 

S-4 Zoek samenwerking met 
buurgemeenten op het gebied 
van kennis over subsidies en de 
verkenning van 
subsidiemogelijkheden, als dit 

schaalvoordelen biedt. 

 Mogelijk wordt ook dit in de 
kadernota verwoord. 

Beheersen   

B-1 Maak gebruik van systemen 
die de mijlpalen in subsidie-
processen adequaat voor het 
management en de betrokkenen 
in beeld brengen. 

Centrale administratie van 
contracten. 

Het registreren van contracten 
brengt de mijlpalen niet in 
beeld maar geeft wel meer 
overzicht. 

B-2 Maak gebruik van een 
projectmatige aanpak voor het 
aanvragen en verantwoorden 
van subsidies. Tijdigheid en 
volledigheid van aanvragen, 
dossiers en verantwoording 
kunnen dan beter ingevuld 

worden. 

Financiële en juridische 
adviseurs worden vanaf de 
start betrokken. 

Het is een goede stap de 
adviseurs vroegtijdig te 
betrekken. Dit kan leiden tot 
een meer projectmatige aanpak. 

B-3 Neem een abonnement op 
een subsidiedatabase en laat 
medewerkers hier vertrouwd 
mee maken. 

Voorstel wordt gedaan in 
Kadernota. 

Zie S-1 

B-4 Investeer tijd in het 
opbouwen en onderhouden van 
goede externe relaties met 
verstrekkers, andere gemeenten 
en organisaties. 

In de reactie van het college 
wordt gesproken over het 
inrichten van een kennispunt 
subsidies. 

Het inrichten van kennispunt is 
een goede stap om 
medewerkers te ondersteunen 
bij een actievere houding in het 
omgaan en verwerven van 
externe subsidies. Dit 
kennispunt zal actief 
medewerkers moeten 
informeren en motiveren. 

B-5 Motiveer en ondersteun 
medewerkers in de processen 

Zie B-4 Zie B-4 
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Aanbevelingen Toezeggingen Nawoord RKC 

rondom subsidies. 

B-6 Borg expliciet de kennis 
over subsidies. Medewerkers 
moeten op de hoogte zijn waar 
deze kennis geborgd is. 

Zie B-4 Zie B-4 

B-7 Bevorder kennisdeling 
binnen de organisatie. 

Zie B-4 Zie B-4 

Verantwoorden   

V-1 Richt de administratie van 
subsidies zodanig in dat de 
verantwoording zonder extra 
inspanningen gerealiseerd kan 
worden. 

Wordt meegenomen in de 
lopende verbetering van de 
bedrijfsvoering. 

De Rekenkamercommissie zal 
de verbetering van de 
bedrijfsvoering via de 
rapportages van de accountant 
volgen. 

V-2 Maak (vooraf) inzichtelijk 
hoe aan de verschillende 
subsidievoorwaarden invulling 
wordt gegeven. 

Zie V-1 Zie V-1 

Toezicht houden   

T-1 Zorg voor het toezicht 
houden op de naleving van 
subsidievoorwaarden en leg 
bijbehorende taken en 
verantwoordelijkheden 

eenduidig vast. 

Zie V-1 Zie V-1 

T-2 Vermeld een overzicht op 
hoofdlijnen van de ontvangen 
subsidies in de jaarrekening, 
met globale vermelding van de 
voorwaarden. 

Zie V-1 Zie V-1 
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Bijlage I - Methoden en Technieken 

Ondernomen acties 

Allereerst is het beleid ten aanzien van subsidieregelingen geanalyseerd. Wat is 
het beleid, wie is er verantwoordelijk voor, hoe wordt er invulling aangegeven? 
Al snel is duidelijk geworden dat er geen centraal beleid voor handen is. De 
individuele beleidsambtenaren verzorgen het proces, met ondersteuning van 
de manager en medewerkers van financiën als dit noodzakelijk is.  

Om in beeld te krijgen hoe het subsidiebeleid vorm heeft gekregen, moest dus 
de organisatie ingegaan worden. De volgende onderzoeksmethoden zijn 
gebruikt: 

 Oriënterende gesprekken met deskundigen. 

 Informatie is ingewonnen bij de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten, het ministerie van Binnenlandse Zaken en andere 
relevante organisaties.  

 De Brinkmanstukken zijn bestudeerd, evenals overzichten van 
verschillende subsidiemogelijkheden. 

 Verslaglegging van het ministerie van Financiën rondom vraagstukken 
van sturing en beheersing.  

 Raadsdocumenten van de gemeente Vlissingen.  

 De rapporten van de gemeentelijke accountant. 

 Ambtelijke nota’s verbonden aan specifieke subsidies.  

 Informatie is ingewonnen bij bedrijven die scans maken en bedrijven 
die systemen ontwikkelen om het subsidie traject in kaart te brengen. 
Het gaat hierbij om zowel de inkomende als de uitgaande subsidies.  

 Interviews met betrokkenen binnen en buiten de gemeentelijke 
organisatie. In het kader van het onderzoek zijn bij de gemeente 
Vlissingen gesprekken gevoerd met ambtenaren en bestuurders. 
Verder is er veel mail- en telefoonverkeer geweest met instanties, 
andere gemeenten, provincie en Rijk.  

De bevindingen uit dit veldwerk zijn geanalyseerd aan de hand van het 
normenkader. Steeds is er aandacht voor overeenkomsten en verschillen tussen 
afdelingen en gemeenten. De voor- en nadelen van verschillende aanpakken 
zijn bekeken. De conclusies die hieruit getrokken zijn, vormen de basis voor de 
oordeelsvorming en aanbevelingen. 
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Bijlage II - Beschrijvingen andere gemeenten 

Omdat er geen onderzoek is gedaan naar het beleid betreffende 
binnenkomende subsidies, is er geen pasklaar normenkader voorhanden. 
Geprobeerd is om vanuit verschillende invalshoeken naar het beleid te kijken. 
Eén manier is een kort onderzoek naar het beleid in andere gemeenten. 
Gekeken is naar gemeenten die een vermeend succesvol beleid voeren ten 
aanzien van het binnenhalen van subsidies. 

Met de volgende gemeenten is hierover contact geweest: 

 Borsele 

 Boxmeer 

 Den Haag 

 Schouwen-Duiveland 

 Sluis 

 Veere 

Op basis van een vragenlijst is, in samenwerking met een directbetrokkene 
binnen de gemeentelijke organisatie, een beschrijving van het beleid gemaakt. 
(Deze beschrijvingen kunt u bij de Rekenkamercommissie opvragen.) 

Op basis hiervan zijn succesfactoren benoemd. Deze succesfactoren waren niet 
in alle gemeenten gelijk aanwezig. De succesfactoren geven mogelijkheden aan. 

 
 

 


