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Voorwoord 

De gemeente heeft in 2008 met de vaststelling van de Algemene 

Subsidieverordening Vlissingen 2008 (ASV 2008) een nieuwe 

subsidiesystematiek ingevoerd. Een systematiek die moet leiden tot een 

(verdere) rationalisering en verzakelijking van het bestaande systeem. 

Het bestaande systeem kenmerkte zich vooral door een grote diversiteit 

aan procedures en een grote mate van vervlechting tussen de gemeente 

en de gesubsidieerde instellingen.  

In het onderzoek brengt de rekenkamercommissie in beeld in hoeverre de 

nieuwe subsidiesystematiek op koers is. Daarbij zijn twee 

ontwikkelingslijnen te onderscheiden. Ten eerste wordt ernaar gestreefd 

om de hoogte van de subsidie zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij 

goede en hanteerbare prestatie-eisen gekoppeld aan beleidsdoelstellingen 

(‚het wat‛). Het betekent een overstap van subsidiëren van een 

exploitatie naar prestaties en een daaraan verbonden subsidiebedrag per 

eenheid prestatie. Een tweede ontwikkelingslijn is er opgericht om regels 

en procedures te standaardiseren en meer vrijheden aan instellingen te 

geven om de productie vorm te geven (‚het hoe‛).  

Beide ontwikkelingen zijn er op gericht om de doelmatige aanwending 

van gemeentelijke gelden te verbeteren. Het onderzoek resulteert in 

aanbevelingen die zijn bedoeld om de gemeenteraad en het College van 

B&W te ondersteunen bij het verder ontwikkelen en uitvoeren van het 

subsidiebeleid en het afleggen van verantwoording over de resultaten 

daarvan.  

De conclusies en aanbevelingen worden beschreven aan de hand van drie 

thema’s: 

 Sturen door de gemeenteraad. Hierbij wordt ingegaan op de 

kwaliteit van de door de gemeenteraad vastgestelde beleidskaders 

en de vertaling daarvan naar concrete doelstellingen, prestaties en 

financiële middelen. 

 Beheersen door het College van B&W. Hierbij wordt ingegaan op 

de uitvoering van het beleid door de gemeente en de instellingen. 

Het College kan de uitvoering beheersen door afspraken te maken 

met de gesubsidieerde instellingen over de te leveren prestaties, de 

beschikbare financiële middelen en de wijze van verantwoording. 

 Verantwoording en toezicht. Hierbij wordt ingegaan op de mate 

waarin de gemeenteraad inzicht kan verwerven in de mate waarin 

de beoogde prestaties zijn geleverd en de beleidsdoelstellingen zijn 

gerealiseerd. 

De generiek geformuleerde conclusies en aanbevelingen zijn niet voor elk 

beleidsterrein en elke subsidie in gelijke mate van toepassing. De 

rekenkamercommissie geeft de rode draad aan en is specifiek ingegaan 

op het beleidsterrein Kunst en Cultuur. Er zijn goede en minder goede 
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voorbeelden en ook op het beleidsterrein Kunst en Cultuur gaat de 

ontwikkeling verder. 

De rekenkamercommissie wil hierbij zijn dank uitspreken aan alle 

medewerkers van de gemeente en vanuit de instellingen die op een 

positieve en constructieve manier meegewerkt hebben aan het onderzoek. 

Tenslotte hoopt de rekenkamercommissie dat de aanbevelingen 

waardevol zullen zijn zowel voor de gemeente alsook voor de 

instellingen. 
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Managementsamenvatting 

Inleiding 

De rekenkamercommissie heeft in de periode van april tot en met 

augustus 2010 onderzoek uitgevoerd naar de verstrekking van 

budgetsubsidies door de gemeente Vlissingen en contractafspraken met 

gesubsidieerde instellingen. De rekenkamercommissie heeft in haar 

meerjarenonderzoeksprogramma voor 2010 het beleidsprogramma ‚de 

Culturele stad‛ aangewezen als beleidsterrein waarop onderzoek zal 

worden gedaan. In dit onderzoek is er dan ook voor gekozen de 

Cultuurnota 2010-1014 als case te behandelen. In dit kader wordt de 

Cultuurnota en daarmee de samenhang tussen gemeentelijk 

cultuurbeleid en het gemeentelijk subsidiebeleid nader toegelicht.  Het 

onderzoek richt zich echter in de eerste plaats op het proces van 

subsidieverstrekking. 

Doel van het onderzoek van de rekenkamercommissie is na te gaan of er  

na het van kracht worden van de Nota Subsidiebeleid 2008 sprake is van 

een effectiever subsidiebeleid en subsidieproces. Dat wil zeggen, slaagt 

de gemeente Vlissingen er nu beter dan voorheen in om via 

subsidieverstrekking het inhoudelijke gemeentebeleid door derden uit te 

laten voeren?  

De vraagstelling van dit onderzoek luidt dan ook: 

“Is met het van kracht worden van de Nota Subsidiebeleid 2008 “Koers 

op open water” het subsidiebeleid en het subsidieproces effectiever 

geworden ten opzichte van de oude situatie?” 

Deze hoofdvraag is verder uitgewerkt in een aantal deelvragen ten 

aanzien van het beleidskader, de procesinrichting en de toetsing van het 

beleid. Het onderzoek heeft zich gericht op de budgetsubsidies (die 

binnen de Algemene Subsidie Verordening (ASV) vallen), waarbij nader 

ingegaan is op budgetsubsidies aan instellingen binnen de culturele 

sector. 

 

Bevindingen en conclusies 

De rekenkamercommissie is van mening dat de gemeente Vlissingen 

sinds het van kracht worden van de nieuwe Algemene Subsidie 

Verordening (ASV 2008) en de totstandkoming van de Nota ‚Koers op 

open water‛ met de bijbehorende Beleidsregels een aantal duidelijke 

stappen heeft genomen om het subsidiebeleid en het subsidieproces te 

uniformeren en er meer grip op te krijgen. Men heeft gezorgd voor een 

juridische en beleidsinhoudelijke grondslag van het gemeentelijke 

subsidiebeleid, iets wat tot die tijd (grotendeels) ontbrak.  
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Door het reorganiseren van het subsidieproces (vorming van de afdeling 

Accommodaties & Subsidies en Strategie, Beleid en Projecten en daarmee 

de functiescheiding tussen beleid en uitvoering) is het proces in ieder 

geval uniformer en transparanter geworden. Het dossierbeheer liet in het 

verleden veel te wensen over, maar met de invoering van FLOWer 

(systeem waarmee het proces van subsidieverstrekking is gedigitaliseerd) 

en Verseon (systeem voor elektronisch documentenbeheer) ziet de 

rekenkamercommissie hierin duidelijke verbetering. Er is meer inzicht in 

het gehele proces, vooral wat betreft de bestedingen. 

Op basis van onze bevindingen uit dit onderzoek is er echter ook nog een 

aantal punten waarop het verstrekken van budgetsubsidies door de 

gemeente Vlissingen nog niet of slechts gedeeltelijk voldoet aan de door 

de rekenkamercommissie gehanteerde toetsingsnormen. 

 De beoogde prestaties en effecten ten aanzien van het beleid (voor de 

verschillende beleidsterreinen) zijn noch in de nota Subsidiebeleid 

noch in de Beleidsregels specifiek, meetbaar en tijdgebonden 

geformuleerd. Hierdoor is het moeilijk om de juiste prestatie-

indicatoren te bepalen, subsidiënten aan te spreken over geleverde 

prestaties en achteraf vast te stellen of het uitgevoerde subsidiebeleid 

de gewenste effecten heeft opgeleverd. 

 Beleidsdoelstellingen worden slechts gedeeltelijk vertaald in 

budgetten en werkplannen. In het verlengde van de door de raad 

vastgestelde programmabegroting wordt jaarlijks een door het 

college vast te stellen Subsidieprogramma opgesteld. Dit 

Subsidieprogramma bestaat enkel uit een financieel overzicht. Er 

wordt verder niet ingegaan op de beleidsinhoudelijke kaders en de 

koppeling tussen subsidiebudgetten en de gewenste doelstellingen.  

 Hoewel de gesubsidieerde instellingen bij het tot stand komen van de 

nota ‚Koers op open water‛ geconsulteerd zijn, worden zij niet 

consequent betrokken in de beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie. 

Dat is één van de oorzaken van de huidige gebrekkige koppeling 

tussen beleid, gewenste prestaties en realistische prestatie-

indicatoren. 

 De raad kan de beleidsterreinen waarop subsidie verstrekt wordt 

jaarlijks nader bepalen via het vaststellen van de 

Programmabegroting. Daarnaast kan de raad via de 

programmabegroting en het in het verlengde daarvan door het 

college vast te stellen Subsidieprogramma ieder jaar wijzigingen 

aanbrengen in de prioritering van de te subsidiëren activiteiten. In de 

jaarlijkse begrotingscyclus wordt er door de raad echter nauwelijks 

aandacht besteed aan deze prioritering.  

 De raad wordt t.a.v. het subsidiebeleid geïnformeerd via de reguliere 

planning- en control cyclus, d.w.z. via programmabegroting, 

Bestuursrapportages en jaarstukken. Hierin is echter weinig 

concreets terug te vinden over subsidieverstrekking. De raad beschikt 
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dus niet over voldoende informatie om het subsidiebeleid te kunnen 

evalueren en (bij)sturen.  

Op basis van deze bevindingen en conclusie heeft de 

rekenkamercommissie de hoofdvraag van dit onderzoek als volgt 

beantwoord:  

‚Met het vaststellen van de ASV 2008, de Nota Subsidiebeleid 2008 (“Koers op 

open water) en de bijbehorende Beleidsregels heeft de gemeente Vlissingen 

gezorgd voor een juridische en beleidsinhoudelijke grondslag van het 

gemeentelijke subsidiebeleid, dat tot die tijd ontbrak. Daarnaast is door 

organisatorische aanpassingen het subsidieproces efficiënter ingericht dan in de 

oude situatie. 

Echter, doordat er op verschillende beleidsterreinen een duidelijk uitgewerkte 

visie van de gemeente ontbreekt op wat zij precies wil bereiken met het 

gemeentelijk subsidiebeleid (vertaling van beleid naar uitvoering), ontbreken 

daarmee ook realistische prestatie-indicatoren die gekoppeld zijn aan 

beleidsdoelstellingen. Hierdoor valt niet objectief vast te stellen of het gevoerde 

subsidiebeleid effectief is geweest. Bovendien staat de gemeenteraad met 

betrekking tot het subsidiebeleid te veel op afstand, waardoor het dualisme niet 

goed tot zijn recht komt.” 

Aanbevelingen 

Op basis van bovenstaande bevindingen en conclusies heeft de 

rekenkamercommissie een aantal aanbevelingen geformuleerd. 

Hieronder een overzicht van onze aanbevelingen op hoofdlijnen:  

 Werk de Beleidsregels (inclusief onderliggende beleidsnota’s) verder 

uit en maak ze SMART.  

 Ontwikkel prestatie-indicatoren, DAP-kaarten en 

uitvoeringsovereenkomsten verder door. 

 Breid het Subsidieprogramma verder uit met beleidsinhoudelijke 

informatie, gekoppeld aan het al bestaande financiële overzicht, en 

neem het vervolgens op in de reguliere Planning- en Control cyclus. 

 Verbeter de samenwerking met gesubsidieerde instellingen door ze 

meer te betrekken in de beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie. 

 Monitor de geleverde prestaties en resultaten van het subsidiebeleid. 

 Stel je als gemeenteraad actiever (meer sturend) op met betrekking tot 

het subsidiebeleid.  

Het complete overzicht van aanbevelingen, opgesplitst in aanbevelingen 

voor het college en voor de gemeenteraad, is te vinden in hoofdstuk 6 van 

dit rapport. 
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1 Inleiding 

1.1 Inleiding 

De Rekenkamercommissie heeft in de periode van april tot en met  

augustus 2010 onderzoek uitgevoerd naar de verstrekking van 

budgetsubsidies door de gemeente Vlissingen en contractafspraken met 

gesubsidieerde instellingen. 

Dit onderzoek moet antwoord geven op de vraag hoe de gemeente 

afspraken maakt ten aanzien van de budgetsubsidies die zij verstrekt, 

welke prestaties zij daarvoor verwacht en hoe één en ander wordt 

gewaarborgd. 

De rekenkamercommissie acht dit van belang omdat subsidiebeleid het 

belang van de burger direct raakt, aangezien het van grote invloed is op 

het voorzieningenniveau. Denk hierbij aan voorzieningen en activiteiten 

op het gebied van welzijn, sport, onderwijs, cultuur en recreatie.  

Daarnaast draagt het subsidiebeleid zeker ook risico’s van 

ondoelmatigheid in zich. Het maatschappelijk belang van dit onderwerp 

is groot en de rekenkamercommissie verwacht dan ook mogelijkheden 

voor verbetering op dit gebied.  

1.2 Aanleiding onderzoek 

Binnen de gemeente Vlissingen is een aantal jaren geleden geconstateerd 

dat de subsidieverstrekking aan de bijna 100 subsidierelaties al jaren 

plaatsvond zonder dat daar altijd een inhoudelijk kader aan ten 

grondslag lag. Uit nadere analyse bleek bovendien dat het merendeel van 

de nota’s dat betrekking had op door de gemeente gesubsidieerde 

beleidsterreinen (welzijn, cultuur, onderwijs en sport) gedateerd was of 

helemaal ontbrak.  In het collegeprogramma 2006 is aangegeven dat de 

gemeente Vlissingen meer inhoudelijke sturing en een vereenvoudiging 

van het subsidiebeleid nodig achtte. 

Vervolgens is er eind 2007 een nieuwe Algemene Subsidie Verordening 

Vlissingen (ASV) vastgesteld door de gemeenteraad, gevolgd door de 

Nota Subsidiebeleid 2008 ‚Koers op open Water‛. Daarbij vormt de ASV 

het juridische kader en de Nota Subsidiebeleid het inhoudelijke kader. 

Vervolgens zijn per beleidsterrein de Beleidregels door het college 

vastgesteld, met daarin de vertaling van beleid naar 

subsidievoorwaarden. Met ingang van het subsidiejaar 2009 is de Nota 

Subsidiebeleid van kracht geworden en is de geplande herziening van 

het subsidiebeleid in gang gezet.  
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1.3 Doel & Vraagstelling 

1.3.1 Doel onderzoek 

Doel van het onderzoek van de rekenkamercommissie is na te gaan of er na 

het van kracht worden van de Nota Subsidiebeleid 2008 sprake is van een 

effectiever subsidiebeleid en subsidieproces. Dat wil zeggen, slaagt de 

gemeente Vlissingen er nu beter dan voorheen in om via 

subsidieverstrekking het inhoudelijke gemeentebeleid door derden uit te 

laten voeren?  

1.3.2 Probleemstelling 

Zoals vermeld in de Nota Subsidiebeleid ‚Koers op open water‛ is 

subsidieverstrekking voor de gemeente Vlissingen geen doel op zich 

maar een instrument om het door de raad vastgestelde inhoudelijke 

beleid uit te voeren. Het subsidiebeleid is vooral een sturingsinstrument 

om dit inhoudelijke gemeentelijke beleid vanuit een regiefunctie door 

anderen uit te kunnen laten uitvoeren. De vertaling van beleid naar 

uitvoering is echter vaak een moeilijke opgave. 

De Nota Subsidiebeleid moet concreet aangeven welke activiteiten wel of 

niet in aanmerking komen voor subsidieverstrekking. Hiermee wil  de 

gemeente op een andere manier invulling geven aan het subsidiebeleid: 

op basis van vooraf bepaalde beleidskeuzes, prioriteiten en 

subsidievoorwaarden. 

Echter, bij de Nota Subsidiebeleid is er ook gestuurd op het zoveel 

mogelijk beleidsmatig, juridisch en financieel inkaderen van reeds 

bestaande subsidierelaties. De subsidiecriteria zijn opgenomen in de 

beleidsregels, na overleg met de belanghebbende vrijwilligersorganisaties 

en professionele instellingen.  

De gemeente Vlissingen heeft dus niet alleen het subsidiebeleid en het 

subsidieproces, maar ook de daarmee samenhangende relaties met 

derden moeten ombuigen van een ‚volgend‛ naar een ‚sturend‛ beleid.  

1.3.3 Onderzoeksvragen 

Hoofdvraag:  

‚Is met het van kracht worden van de Nota Subsidiebeleid 2008 ‚Koers 

op open water‛ het subsidiebeleid en het subsidieproces effectiever 

geworden ten opzichte van de oude situatie?‛ 

De beoordeling van de effectiviteit van het gevoerde subsidiebeleid in de 

gemeente Vlissingen heeft primair betrekking op het ontwerp en de 

inrichting van het subsidiebeleid. De daadwerkelijke effecten van de 

uitvoering van het subsidiebeleid zijn niet aan de orde geweest. 

Niettemin kan hiermee al veel gezegd worden over de potentiële 

effectiviteit van het subsidiebeleid. De rekenkamercommissie heeft zich 

geconcentreerd op de vraag of de sturing aan de voorkant van het proces 
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goed plaatsvindt, zodat controle en evaluatie ook daadwerkelijk mogelijk 

is. 

Deelvragen: 

De deelvragen zijn onder te verdelen in inventariserende vragen (deel 1) 

en toetsende vragen (deel 2). 

Deel 1: 

A. Beleidskader & Regelgeving 

 Waaruit bestaat het gemeentelijk subsidiebeleid? 

 Wat zijn de doelen van het subsidiebeleid en waar worden 

deze uitgewerkt en gewaarborgd? 

 Hoe worden beleidsdoelen vertaald naar concrete 

subsidievoorwaarden? 

 Wat is de rol van de gemeenteraad hierin? 

 Wat  zijn de belangrijkste beleidsmatige veranderingen die het 

nieuwe subsidiebeleid met zich heeft meegebracht? 

B. Procesinrichting & Uitvoering 

 Hoe is het proces van subsidieverlening binnen de gemeente 

georganiseerd? Hoe liggen de verantwoordelijkheden? 

 Hoe worden subsidievoorwaarden en prestatieafspraken 

opgenomen in de subsidieovereenkomsten? 

 Hoe verloopt de interne en externe informatievoorziening? 

 Wat zijn de belangrijkste veranderingen die het nieuwe 

subsidiebeleid op uitvoeringsniveau met zich heeft 

meegebracht? 

Uit de beantwoording van de inventariserende vragen (A en B) volgt een 

aantal criteria (normen) waaraan subsidieverlening moet voldoen. Deze 

normen, aangevuld met een door de rekenkamercommissie opgesteld 

normenkader, kunnen worden gebruikt bij de beantwoording van de 

toetsende vragen (deel 2). 

Deel 2: 

C. Toetsing beleid 

 Zijn de Beleidsregels voldoende uitvoeringsgericht? Kan de 

uitvoerende ambtenaar hier mee uit de voeten? 

 Is de organisatie van subsidieverlening en verantwoording op 

orde? 

 Ontvangt de raad de benodigde informatie voor politiek-

bestuurlijke sturing? 

 Komt het dualisme hier tot zijn recht? 

D. Toetsing praktijk 

 Loopt de uitvoering zoals voorzien? Wordt de eigen 

regelgeving nageleefd? 
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 Wordt er een relatie gelegd tussen beleidsrealisatie en 

subsidieverlening? 

 Worden de prestatieafspraken nagekomen? Zo niet, worden er 

dan ook maatregelen genomen? 

 Heeft het nieuwe beleid geleid tot een effectievere inzet van 

subsidiegelden? 

1.3.4 Onderzoeksaanpak 

De rekenkamercommissie heeft begin 2010 vooronderzoek gedaan en 

daarbij gekeken naar beschikbare informatie, hoofdlijnen van het 

subsidiebeleid en gemeentespecifieke context. Op basis hiervan is 

besloten tot de volgende afbakening van het onderzoek: 

 Het onderzoek richt zich op (directe) budgetsubsidies die binnen 

de Algemene Subsidie Verordening (ASV) vallen. 

 Omdat het grootste deel van het totale subsidiebudget aan de 

professionele instellingen wordt besteed is in het huidige 

subsidiebeleid vooral ingezet op subsidieverstrekking aan 

professionele instellingen. Vandaar dat ook in dit rapport de 

focus wordt gelegd op budgetsubsidies. 

 Het betreft het subsidieproces voor de jaren 2009 en 2010, waarbij 

gekeken is naar de aanvragen in 2008 en 2009, de vaststelling, de 

verstrekking en het subsidiebeheer. 

 De rekenkamercommissie heeft in haar 

meerjarenonderzoeksprogramma voor 2010 het 

beleidsprogramma ‚de Culturele stad‛ aangewezen als 

beleidsterrein waarop onderzoek gedaan zal worden. In dit 

onderzoek is er voor gekozen de Cultuurnota 2010-1014 als case 

te behandelen. In dit kader wordt de Cultuurnota en daarmee de 

samenhang tussen gemeentelijk cultuurbeleid en het gemeentelijk 

subsidiebeleid nader toegelicht. Ook zijn er interviews gehouden 

met een aantal belangrijke gesubsidieerde culturele instellingen, 

te weten de Cultuurwerf, het MuZEEum en Kunsteducatie 

Walcheren.  Daarnaast is ook een interview gehouden met 

Palladium, aangezien deze organisatie als pilot een belangrijke rol 

heeft gespeeld bij de invoering van de DAP-kaarten. 

1.3.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de in het onderzoek gehanteerde definities en kaders 

aangegeven. Ook wordt een door de rekenkamercommissie opgesteld 

beoordelingskader gegeven dat is gebruikt in het onderzoek.  

 

In hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe het subsidiebeleid en het proces van 

subsidieverstrekking binnen de gemeente Vlissingen er in de praktijk uit 

zien. Hoofdstuk 4 beschrijft de case Kunst en cultuur in Vlissingen. In 

hoofdstuk 5 treft u de conclusies aan van het onderzoek en de 
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beantwoording van de toetsingsnormen. Vervolgens worden in hoofdstuk 6 

aanbevelingen gedaan door de rekenkamercommissie; deze zijn uitgesplitst 

naar aanbevelingen voor het college en aanbevelingen voor de Raad.  

 

In de bijlagen vindt u tenslotte de belangrijkste punten uit het ambtelijk en 

bestuurlijk wederhoor en het nawoord van de rekenkamercommissie naar 

aanleiding van het wederhoor. 
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2 Definities & Kaders 

2.1 Inleiding 

Subsidies worden bij de gemeente aangevraagd, door de gemeente 

toegekend en beschikbaar gesteld, en ten slotte verantwoord door de 

aanvrager. Om te kunnen beoordelen hoe de gemeente hiermee omgaat, is 

een norm nodig. In die norm staat beschreven hoe het proces van 

subsidieverstrekking idealiter verloopt. 

 

Door de rekenkamercommissie is een beoordelingskader opgesteld met 

normen en verwachtingen. In dit hoofdstuk geven wij aan welke begrippen 

en definities wij hebben gehanteerd. Ook het algemene beleidskader en het 

beoordelingskader dat wij hebben gebruikt in dit onderzoek, worden nader 

toegelicht. 

2.2 Begrippen en definities 

Subsidie: aanspraak op financiële middelen (geld), door een 

bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de 

aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde 

goederen en diensten. Zie artikel 4:21 Awb . 

Beleidsgestuurde subsidie: een systeem waarbij gesubsidieerde instellingen 

een vergoeding ontvangen die rechtstreeks is gekoppeld aan de door 

deze instellingen geleverde of te leveren prestaties. 

Input subsidie: een systeem waarbij de kosten van productiefactoren van 

de gesubsidieerde instellen worden vergoed. 

DAP-kaart: om als subsidieverstrekker voldoende informatie te verkrijgen 

moeten professionele instellingen hun  diensten-activiteiten-producten 

(DAP-en) transparant in beeld brengen. Deze informatie betreffende 

producten, prijzen en prestaties wordt zowel bij de aanvraag tot 

subsidieverlening als de aanvraag tot subsidievaststelling op de 

zogenaamde DAP-kaart(en) gezet. Op deze manier worden de beoogde 

en gerealiseerde producten inzichtelijk gemaakt (zie bijlage III). In 2009 is 

begonnen met het gebruik van de DAP-kaart door middel van een pilot in 

samenwerking met Palladium. Met ingang van het subsidiejaar 2010 zijn 

deze kaarten verplicht gesteld voor alle aanvragen voor budgetsubsidie. 

Budgetsubsidie: men spreekt van een budgetsubsidie wanneer de instelling 

een bedrag van minimaal € 50.000 krijgt toegewezen om een van tevoren 

met de gemeente overeengekomen activiteitenplan uit te voeren. Deze 

afspraken kunnen worden vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst, 

dit is vooralsnog echter geen vereiste.  

De hoogte van de subsidie is gekoppeld aan de aard en omvang van de 

activiteiten, de daaraan gekoppelde kostprijs, prestaties zoals de 

aantallen deelnemers en resultaten en effecten. Deze worden opgenomen 
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op de DAP-kaarten die deel uit maken van de aanvraag tot 

subsidieverlening en de beschikking tot subsidieverlening. De aanvraag 

tot subsidievaststelling kan weer op basis van deze DAP-kaarten 

plaatsvinden.  

Waarderingssubsidie: een subsidie die gericht is op het mee in standhouden 

van een niet-professionele instelling door middel van een nader te bepalen 

genormeerd subsidiebedrag. Dit ten behoeve van het uitvoeren van in het 

gemeentelijke beleid passende activiteiten. De normbedragen worden 

jaarlijks door het college vastgesteld en opgenomen in het 

Subsidieprogramma. Deze genormeerde bedragen hoeven qua hoogte geen 

relatie te hebben met de aard en omvang van de activiteiten.  

Subsidieprogramma: het door het college vastgestelde overzicht van 

subsidiabele maxima per beleidsterrein of deelterrein, en de verdeling naar 

de professionele en niet-professionele instellingen.  

Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste 

beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens een bepaald 

wettelijk voorschrift (Awb art 4:22). Voor 2008 zijn overigens formeel geen 

subsidieplafonds vastgesteld. De in 2008 verleende subsidies vormden de 

basis voor de hoogte van de subsidies in de jaren daarna. 

2.3 Beoordelingskader/Normen 

2.3.1 Algemeen kader 

In dit onderzoek zoeken we aansluiting voor de normstelling bij het  

begrip ‘governance’. ‘Governance’ betekent in dit kader:  

Het waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van 

sturen, beheersen en toezicht houden van een organisatie, gericht op een 

effectieve en efficiënte realisatie van doelstellingen, alsmede het 

daarover op een open wijze communiceren en verantwoording 

afleggen ten behoeve van belanghebbenden. (Ministerie van 

Financiën, 2001). 

De vier gehanteerde begrippen lichten we hieronder kort toe. 

Sturen 

Het sturen bestaat uit alle activiteiten waarbij de gemeente richting geeft. 

De kracht van sturing ligt in het op tijd afspraken maken en 

(contractueel) vastleggen van (prestatie)afspraken. Als heldere afspraken 

niet vooraf worden gemaakt en vastgelegd, kan de gemeente gedurende 

het uitvoeringsjaar niet bijsturen.  

Beheersen 

Beheersen bestaat uit een stelsel van maatregelen en procedures. Deze 

moeten de gemeente zekerheid geven dat het blijvend de goede kant op 

gaat. Onderwerpen die belangrijk zijn bij het beheersen zijn, 

terugkoppeling, de rapportages en de ingerichte functiescheiding. 
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Verantwoorden 

Over alle (gedelegeerde) taken en bevoegdheden moet informatie worden 

verschaft. De verantwoording bestaat uit drie aspecten: de 

doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid. 

Toezicht houden 

Voor alle partijen is het van belang dat de continuïteit wordt 

gewaarborgd. De toezichthouder richt zich daarom niet alleen op de 

marginale toetsing van kwaliteit en inhoudelijke risico’s, maar vooral ook 

op het financiële vlak. De toezichthouder moet mogelijkheden hebben om 

corrigerende maatregelen te treffen.  

Voor de normstelling leidt dit tot de volgende drie thema’s:  

 Sturen door de gemeenteraad. Hierbij wordt ingegaan op de 

kwaliteit van de door de gemeenteraad vastgestelde beleidskaders 

en de vertaling daarvan naar concrete doelstellingen, prestaties en 

financiële middelen. 

 Beheersen door het College van B&W. Hierbij wordt ingegaan op de 

uitvoering van het beleid door de gemeente en de instellingen. Het 

College kan de uitvoering beheersen door afspraken te maken met 

de gesubsidieerde instellingen over de te leveren prestaties, de 

beschikbare financiële middelen en de wijze van verantwoording. 

 Verantwoording en toezicht. Hierbij wordt ingegaan op de mate 

waarin de gemeenteraad inzicht kan verwerven in de mate waarin 

de beoogde prestaties zijn geleverd en de beleidsdoelstellingen zijn 

gerealiseerd. 

2.3.2 Specifiek kader 

Naast het genoemde algemene kader gelden voor het subsidiebeleid een 

aantal specifieke kaders. Allereerst is sprake van een juridisch kader. 

Sinds 1 januari 1998 is er een algemeen wettelijke regeling op het gebied 

van subsidies neergelegd in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht 

(Awb), beter bekend als de subsidietitel. Daarin zijn allerlei bepalingen 

opgenomen over subsidies en subsidierelaties. Belangrijk is dat een 

subsidie in beginsel moet berusten op een bij wettelijk voorschrift 

toegekende bevoegdheid tot subsidieverstrekking. Deze bevoegdheid kan 

zijn toegekend bij of krachtens de wet, maar ook bij of krachtens een 

verordening van een gemeente. 

Ten tweede is bij subsidies sprake van een sturingsrelatie ‚op afstand‛. 

Het gemeentelijke beleid wordt uitgevoerd door afspraken die het 

College van B&W maakt met externe partijen over te leveren prestaties, 

beschikbare financiële middelen en de wijze van verantwoording. Dit 

betekent dat er naast de algemene regelkring binnen de gemeente (de 

Planning & Control cyclus) een tweede regelkring is (het subsidiebeleid) 

die naadloos op elkaar moeten aansluiten. In de onderstaande figuur zijn 

beide regelkringen in beeld gebracht.  
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Figuur: Regelkringen P&C Cyclus en Subsidiebeleid. 

 

Hiermee samenhangend zijn ten slotte voor een doelmatig en 

doeltreffend subsidiebeleid een aantal kwaliteitscriteria van belang. Het 

gaat daarmee in het bijzonder om de (grotere) budgetsubsidies. In het 

onderstaande zijn de kwaliteitscriteria nader beschreven.  

Kwaliteit van sturen (kaderstelling) 

Bij de inrichting en uiteindelijke vormgeving van een subsidiesystematiek 

spelen de doelstellingen op het betreffend beleidsterrein een cruciale rol. 

De eerste vraag die dan ook moet worden beantwoord is welke 

doelstellingen van beleid worden nagestreefd en hoe deze in onderlinge 

samenhang operationeel gemaakt (kunnen) worden. Deze doelen kunnen 

per beleidsterrein verschillen.  

Vervolgens rijst de vraag welke subsidiesystematiek het beste aansluit bij 

deze doelstellingen en tevens prikkels tot doelmatigheid bevat. 

Doelmatigheid heeft betrekking op de verhouding tussen de ingezette 

middelen en de daarmee geleverde prestaties. Doelmatigheidprikkels in 

een subsidiesystematiek dienen er toe bij te dragen dat met gegeven 

middelen meer prestaties worden geleverd of dat dat voor gegeven 

prestaties minder middelen nodig zijn. 

In een systeem van beleidsgestuurde subsidies ontvangen de instellingen 

een vergoeding die rechtstreeks is gekoppeld aan de door deze 

instellingen geleverde of te leveren prestaties. Het bedrag wordt als een 

vast bedrag ter beschikking gesteld. Dat wil zeggen dat de instellingen de 

productiemiddelen naar eigen inzicht mogen inzetten. Het toekennen van 

een vast bedrag aan instellingen heeft tot gevolg dat de financiële risico’s 

die verbonden zijn aan het realiseren van een bepaalde kwantitatieve en 

kwalitatieve prestatie berusten bij de instellingen.  
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Dit in tegenstelling tot een systeem van inputsubsidies waarbij de 

instellingen geen financieel risico lopen, maar waarbij ze ook geen 

bestedingsvrijheid hebben. Aangezien de subsidie niet duidelijk 

gerelateerd is aan prestaties is er in een dergelijk systeem veel 

regelgeving nodig om de besteding van de subsidie voor te schrijven. 

Beide systemen zijn te zien als uitersten van een glijdende schaal waarin 

ook mengvormen van beide voorkomen. Zowel nationaal als 

internationaal kan een ontwikkelingslijn worden geconstateerd van 

inputsubsidies naar beleidsgestuurde subsidies. 

In de onderzoeksliteratuur hierover worden enkele algemene 

voorwaarden genoemd waaraan moet worden voldaan voor een 

werkbaar systeem van beleidsgestuurde subsidies: 

1. De doelstellingen moeten voldoende helder zijn; 

2. De doelstellingen dienen zich in voldoende mate in 

prestatiemaatstaven te laten vatten; 

3. De prestaties dienen goed meetbaar en normeerbaar te zijn; 

4. De prestaties die de instellingen realiseren dienen door hen in 

voldoende mate maakbaar en beheersbaar te zijn; 

5. De kostenstructuur van de gesubsidieerde instelling moet 

aansluiten bij een systeem van beleidsgestuurde subsidies; de 

kostenstructuur mag niet gedomineerd worden door niet, door de 

instelling, te beïnvloeden kosten 

6. Prestatie-indicatoren dienen over een langere periode meetbaar te 

zijn, steeds hetzelfde te meten en exclusief te zijn ten einde 

dubbeltellingen te vermijden. 

Kwaliteit van beheersen 

Voor een effectieve systematiek van beleidsgestuurde subsidies 

verdienen de instellingen ten aanzien van een aantal hieronder te 

bespreken aspecten een grote mate van vrijheid. Niet de wijze waarop de 

prestaties worden voortgebracht is voor de subsidiegever interessant 

maar hoeveel van deze prestaties worden voorgebracht en van welke 

kwaliteit. Wel moet een systeem van kwaliteitsborging worden 

ingevoerd, waarmee de realisering van beleidsdoelstellingen zeker kan 

worden gesteld. 

Bestedings- en beleidsvrijheid 

De gesubsidieerde instellingen moeten zelf kunnen bepalen, binnen de 

doelstellingen en randvoorwaarden van het beleid dat ze dienen te 

realiseren, op welke wijze ze het (productie)proces wensen in te richten. 

Het kan dan gaan om personeelsbeleid, beheer of anderszins. De 

instellingen krijgen de subsidie als vast bedrag ter vrije besteding. Het 

daarbinnen schuiven tussen personeel en materieel moet zijn toegestaan 

zodat de instelling naar eigen inzicht kan kiezen voor de meest 

doelmatige inzet van middelen voor de taakuitvoering. 
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Schaalvrijheid 

Bij een beleidsgestuurde subsidie past het zoveel mogelijk vrijlaten van 

de schaal van de instellingen, namelijk daar waar instellingen zelf 

invloed kunnen uitoefenen op hun schaalgrootte. Instellingen kunnen er 

dan bewust voor kiezen om bijvoorbeeld ‘klein’ te blijven.  

Reservevorming 

Bij een zuivere beleidsgestuurde subsidie waarbij instellingen een vast 

bedrag ontvangen past een volledige vrijlating van reservevorming en in 

ieder geval geen plafonnering. Dit bevordert het doelmatigheidsstreven 

in de instelling en voorkomt met name ondoelmatige besteding aan het 

einde van het jaar. Ten aanzien van de regels voor reservevorming dient 

steeds een afweging plaats te vinden van drie factoren, te weten:  

 De bewegingsvrijheid van de gesubsidieerde instelling 

 De optimale allocatie van middelen 

 De helderheid van de subsidiesystematiek. 

Werving eigen middelen 

Nauw verbonden met het vergroten van de bestedingsvrijheid en 

mogelijkheden tot reservevorming is de vrijheid die instellingen moeten 

hebben om eigen / additionele middelen te verwerven. Dit past bij 

minder bemoeienis bij het productieproces van de instellingen en moet 

binnen het kader van de doelstellingen van het betreffende beleidsterrein 

zo goed mogelijk worden benut. Dit betekent voor die instellingen 

overigens wel dat ze een niet een reactieve maar een actieve houding 

zullen moeten aannemen. 

 

Kwaliteit van verantwoording en toezicht 

De instellingen ontvangen idealiter een subsidie naar de mate waarin zij 

de overeengekomen beleidsdoelstellingen weten te realiseren. Een directe 

meting hiervan kan plaatsvinden door een of meerdere 

effectindicator(en) die als subsidiegrondslag dienen. 

Effectiviteit en efficiency zijn op vijf niveaus te onderscheiden en te 

meten: 

1. Effect op de maatschappij: hoe wordt de maatschappij beïnvloed door 

het effect dat de gesubsidieerde instelling bij haar doelgroep bereikt? 

2. Effect op de doelgroep: hoe wordt de situatie van de doelgroep van de 

gesubsidieerde instelling aantoonbaar verbeterd door de output van de 

gesubsidieerde instelling? 

3. Output: welke concrete resultaten produceert de gesubsidieerde 

instelling met haar (kern) activiteiten, gebruik makend van de input 

factoren (geld, vrijwilligers etc.)? 

4. Activiteiten: hoe efficiënt zijn de kernactiviteiten van de 

gesubsidieerde instelling? 
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5. Input: hoe effectief en efficiënt zijn de activiteiten die te maken hebben 

met input factoren zoals fondswerving, werving vrijwilligers, eigen 

inkomsten etc.? 

 

 

Figuur: niveau’s van prestatiemeting en waardering 

 

2.3.3 Matrix met toetsingsnormen 

Op basis van de algemene en specifieke kaders zijn in onderstaande 

matrix de toetsingsnormen die betrekking hebben op het beleidsveld 

aangeven gerelateerd aan de verschillende onderzoeksvragen in het 

onderzoek (zie paragraaf 1.3.3). 

 

 Toetsingsnorm: Ten bate van 

onderzoeksvragen: 

Sturen (kwaliteit van de kaderstelling door de gemeenteraad)  

1 De gemeenteraad heeft aanwijsbare kaders voor het 

subsidiebeleid vastgesteld, waarin de beleidsterreinen 

(waarvoor het subsidiebeleid bestemd is) en de 

doelstellingen duidelijk zijn gedefinieerd 

A 

2 De beoogde prestaties en effecten ten aanzien van het 

beleid (voor de verschillende beleidsterreinen) zijn 

specifiek, meetbaar en tijdgebonden geformuleerd. 

A 

3 Het beleid is zodanig van inhoud en formulering dat 

subsidieaanvragen daaraan kunnen worden getoetst. 

C 

4 De raad heeft een subsidieverordening vastgesteld 

waarin de procedure voor subsidieverstrekking is 

vastgelegd.  

A 
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 Toetsingsnorm: Ten bate van 

onderzoeksvragen: 

5 De gesubsidieerde instellingen worden consequent 

betrokken bij de beleidsvoorbereiding die betrekking 

hebben op het eigen beleidsterrein (participatie) 

A 

6 Voor de realisatie van de beoogde prestaties en 

effecten is door de raad budget beschikbaar gesteld, 

waarbij gedifferentieerd is in budget voor reguliere 

jaarlijkse activiteiten en budget voor bijzondere 

activiteiten  

A 

Beheersen (grip op de uitvoering door het College) 

7 De kaders van de gemeenteraad zijn door het college 

uitgewerkt in werkprocedures.  

B 

8 De gewenste doelstellingen en prestaties krijgen een 

vertaling in budgetten en werkplannen. 

B 

8a De gewenste prestaties zijn uitgewerkt in goede en 

hanteerbare prestatie-indicatoren die zijn gekoppeld 

aan de beleidsdoelstellingen.  

B/C 

8b De omvang van de subsidie per instelling (beleidsveld) 

is gekoppeld aan de prestatie-indicatoren 

(bekostigingssysteem). 

B  

8c Het bekostigingssysteem voor gesubsidieerde 

instellingen bevat doelmatigheidsprikkels. Met de 

doelmatigheidsprikkels wordt er aan bijgedragen dat 

met de gegeven middelen meer prestaties worden 

geleverd, of dat voor gegeven prestaties minder 

middelen nodig zijn. 

B  

9 De gemeentelijke organisatie is adequaat vormgegeven 

voor het uitvoeren van het subsidiebeleid.  

B  

9a Er is binnen de organisatie voldoende expertise om het 

subsidiebeleid te kunnen beheersen. 

B 

9b De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en 

middelen (in termen van bevoegdheden) van de 

betrokken ambtenaren zijn schriftelijk vastgelegd. 

B/C 

10 De subsidieaanvragen worden getoetst op de eisen van 

de subsidieverordening en de te verwachten 

effectiviteit ten aanzien van de inhoudelijke 

beleidskaders. 

C/D 

11 Er worden evalueerbare subsidiebeschikkingen 

opgesteld waarin voldoende ruimte is voor wensen en 

initiatieven van de gesubsidieerde instellingen. 

B 
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 Toetsingsnorm: Ten bate van 

onderzoeksvragen: 

11a De subsidiebeschikking bevat tenminste: 

 omvang subsidiebedrag 

 opgaaf van aard, omvang en frequentie van 

gesubsidieerde activiteiten  

 criteria voor tussentijdse rapportages en 

eindverantwoording 

 gevolgen bij het niet behalen van afgesproken 

resultaten. 

B 

11b Er worden duidelijke afspraken gemaakt met 

gesubsidieerde instellingen wie financieel en/of 

bestuurlijk verantwoordelijk is als het mis gaat en over 

de risicoverdeling. 

B 

11c De gemeente heeft de bevoegdheid om tussentijds in te 

grijpen als het dreigt fout te gaan (coördinatie). 

 

B 

Verantwoorden en toezicht (zicht op resultaten door de gemeenteraad) 

12 De gemeente beschikt over een adequaat en up-to-date 

informatie systeem, waarmee de voortgang van 

activiteiten en prestaties van de gesubsidieerde 

instellingen wordt gemonitord. 

D 

13 Gesubsidieerde instellingen leggen op adequate wijze 

verantwoording af over hun activiteiten en prestaties 

zoals opgenomen in de subsidiebeschikking. 

D 

14 Het college controleert de verantwoording en stelt de 

vaststellingsbeschikking op met het definitieve 

subsidiebedrag. 

D 

15 Het college gebruikt de informatievoorziening om de 

gesubsidieerde instellingen bij te sturen indien hier 

aanleiding voor is.  

D 

16 De gemeenteraad ontvangt van het college periodiek 

consistente en begrijpelijke informatie over de 

voortgang van het subsidiebeleid. 

C 

17 De verantwoordingsinformatie draagt bij aan de 

transparantie en geeft het voldoende inzicht in het 

gevoerde beleid. 

C/D 
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 Toetsingsnorm: Ten bate van 

onderzoeksvragen: 

18 Via onderzoek en monitoring en/of 

evaluatiemechanismen wordt systematisch in kaart 

gebracht hoe burgers denken over en wat zij wensen 

van de gesubsidieerde instellingen (c.q. het 

betreffende beleidsterrein). 

C 

19 De raad gebruikt de informatievoorziening over het 

subsidiebeleid om bij te sturen indien hier aanleiding 

voor is.  

C 

20 De gerealiseerde lasten blijven binnen de begroting 

(conform beschikbaar gesteld subsidiebudget). 

D 
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3 Subsidieverstrekking in de praktijk 

3.1 Gemeentelijk beleidskader 

Ten einde meer grip te krijgen op het subsidiebeleid en het proces van 

subsidieverstrekking heeft de gemeente Vlissingen de afgelopen jaren een 

aantal stappen genomen: 

3.1.1 Algemene Subsidie Verordening Vlissingen 2008 (ASV 2008) 

In december 2007 is door de gemeenteraad de Algemene Subsidie 

Verordening Vlissingen 2008 (ASV) vastgesteld. In 2006 is er reeds een 

begin gemaakt met het opstellen van deze nieuwe subsidieverordening 

omdat de destijds bestaande verordening op verschillende punten (o.a. 

verwerking jurisprudentie) niet meer voldeed aan de juridische eisen. 

In deze ASV is o.a. vastgelegd wie er subsidie kan aanvragen, hoe dit 

dient te gebeuren, wat subsidiabele kosten zijn, wat de verplichtingen 

van een subsidieontvanger zijn, hoe de gemeente omgaat met reserves, 

voorzieningen en afschrijvingen van instellingen, hoe de subsidie wordt 

vastgesteld en hoe de betaling van een subsidie verloopt. 

3.1.2 Nota Subsidiebeleid 2008 (“Koers op open water”) 

In mei 2008 is de Nota Subsidiebeleid 2008 (‚Koers op open water‛) door 

de Raad vastgesteld. Samen met de nieuwe ASV bestond er nu zowel een 

overkoepelend inhoudelijk beleidskader als een juridisch kader, om te 

komen tot een doeltreffendere en transparantere verstrekking van 

subsidies. 

Bij het opstellen van de Nota Subsidiebeleid 2008 zijn de volgende 

uitgangspunten gehanteerd: 

 Een zakelijke subsidierelatie met financiering van vooraf 

vastgestelde beleidsdoelstellingen. 

 Het benoemen van speerpunten van beleid in volgorde van 

prioriteitstelling. 

 Een situatiegerichte subsidieverstrekking (specifiek gericht op 

bepaalde kwetsbare of risicodragende doelgroepen i.p.v.  gericht 

op de gehele bevolking). 

 Vereenvoudiging van regelgeving voor vrijwilligersorganisaties.  

 Regievoering voor professionele instellingen (prestatieafspraken). 

In de nota worden de beleidsterreinen waarop subsidie verstrekt wordt 

genoemd, waarbij aangemerkt wordt dat deze beleidsterreinen jaarlijks 

nader te bepalen zijn op basis van het door de Raad 

(Programmabegroting) en het college (Subsidieprogramma) vastgestelde 

beleid. 
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Niet alle activiteiten binnen genoemde beleidsterreinen hebben een even 

hoge prioriteit binnen het gemeentelijke beleid, daarom is er een 

prioritering aangebracht: 

Prioriteit 1. De instandhouding van de infrastructuur van 

vrijwilligersorganisaties ten behoeve van de uitvoering van het 

gemeentelijke beleid door middel van te subsidiëren activiteiten. 

Prioriteit 2. De bevordering van de zelfredzaamheid en de eigen 

ontwikkeling en ontplooiing. 

Prioriteit 3. De bevordering van de participatie, inclusief culturele 

evenementen die zijn gericht op toeristen, alsmede de overige subsidiabele 

activiteiten. 

Deze prioritering wordt in de nota aangemerkt als een startpositie: in de 

ieder jaar door de raad vast te stellen programmabegroting en het in het 

verlengde daarvan door het college vast te stellen Subsidieprogramma 

kunnen in de prioritering wijzigingen worden aangebracht.  

3.1.3 Beleidsregels 

Vervolgens heeft het college in juli 2008 de Beleidsregels vastgesteld. 

Deze beleidsregels zijn een verdere juridische vertaling van het 

subsidiebeleid. Bij de vertaling van de nota ‚Koers op open water‛ naar 

de Beleidsregels heeft men om de bestaande sociale infrastructuur in 

stand te houden de bestaande subsidierelaties ingepast in het nieuwe 

beleid.  

In eerste instantie zijn de Beleidsregels ingedeeld naar de 

beleidsterreinen die in de subsidieplafonds van 2008 zijn opgenomen met 

in enkele gevallen een nadere specificatie en uitsplitsing naar activiteiten , 

professionele instellingen en/of vrijwilligersorganisaties. Daarnaast is een 

aantal aanvullingen opgenomen betreffende specifieke 

deelbeleidsterreinen.  

In de Beleidsregels zijn de volgende punten opgenomen waarover 

afspraken gemaakt kunnen worden met subsidiënten: 

1. Doelstelling activiteiten  

2. Producten / activiteiten / diensten  

3. Subsidiesoort  

4. Subsidiegrondslagen  

5. Nadere subsidievoorwaarden  

6. Nadere vereisten bij de aanvraag  

7. Eigen bijdragen / andere inkomsten dan subsidie  

8. Prestatieafspraken 

9. Uitvoeringsovereenkomst (wel/niet van toepassing)  

10. Eventuele nadere voorwaarden  
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3.2 Schematische weergave Beleidskader 

De Nota Subsidiebeleid 2008 vormt samen met de Beleidsregels het 

beleids- en uitvoeringskader om het inhoudelijke gemeentelijke beleid 

vanuit een regiefunctie door anderen uit te kunnen laten uitvoeren. De 

gemeente vervult daarbij een regierol. Dit onderliggende beleid is 

vastgelegd in diverse beleidsnota’s, die veelal gekenmerkt worden door 

het strategische niveau waarop zij zich bevinden. De vertaling van beleid 

naar uitvoering wordt vastgelegd in de Beleidsregels. De ASV is het 

juridische kader dat dit geheel overkoepelt. 

 

 

3.3 Subsidieverstrekking in cijfers 

Het Subsidieprogramma van de gemeente Vlissingen bedroeg in 2009 in 

totaal ruim € 6,3 miljoen. Meer dan de helft van dit bedrag werd verstrekt 

binnen programma 2, Gezond en wel (zie onderstaand figuur). De 

belangrijkste subsidieontvangers binnen dit programma (samen goed 

voor ruim € 3 miljoen) zijn Palladium, Maatschappelijk werk en het 

Vrijburgbad.  

Daarnaast ging bijna een derde van het totale subsidieprogramma (circa  

€ 2 miljoen) naar programma 9, De culturele stad. De grootste 

subsidieontvangers binnen dit programma zijn de Cultuurwerf, 

Kunsteducatie Walcheren en het Maritiem MuZEEum.  

ASV 2008                                                Juridisch kader 

Nota Subsidiebeleid 2008                         Beleidskader 

Beleidsregels                                           Uitvoeringskader 

Diverse beleidsnota’s, o.a.: 

-Cultuurnota 2010-2014 

-Sportnota 2009-2012 

-WMO nota 2008-2012 

-Onderwijsnota (2006-2010) 

-Nota Integraal Jeugdbeleid 2009-2012 
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Ter vergelijking: in 2008 omvatte het totale subsidieprogramma ruim €6,2 

miljoen, in 2010 ruim € 6,5 miljoen. De verdeling tussen de verschillende 

begrotingsprogramma’s is nagenoeg hetzelfde als in 2009.  

 

Subsidieprogramma 2009

1%

56%

7%
0%

1%

31%

4%

progr. 1 de sociale stad

progr. 2 gezond en wel

progr. 3 de lerende stad

progr. 6 gebruik openbare ruimte

progr. 7 veiligheid

progr. 9 de culturele stad

progr. 10 toerisme & economie

 

Figuur: Verdeling subsidiegelden 2009 naar begrotingprogramma’s 

3.4 Interne organisatie van het subsidieproces 

Voorheen werd het subsidieproces door beleidsmedewerkers van de 

afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling (onderdeel directie 

Maatschappelijke Zaken) uitgevoerd. Het gehele proces van aanvraag tot 

uitvoering werd door één en dezelfde persoon uitgevoerd, waardoor 

zowel de kennis van het proces van subsidieverstrekking als de 

beleidsinhoudelijke kennis gebundeld was. Bij de reorganisatie van het 

subsidieproces heeft men dit gesplitst. 

Nu zijn de bij de reorganisatie gecreëerde afdelingen Strategie, Beleid en 

Projecten (SBP) en Accommodaties & Subsidies (A&S) betrokken in het 

subsidieproces. SBP houdt zich bezig met de beleidsmatige sturing terwijl 

A&S het administratief-juridische deel voor zijn rekening neemt. Ook het 

juridische cluster van de  afdeling Bedrijfsvoering is betrokken bij het 

subsidieproces. Zij adviseren bij vragen in de processen van verlening en 

vaststelling en verzorgen eventueel benodigde vergunningen. 

De afdeling A&S bestaat voor wat het subsidiegedeelte betreft uit 3 

(parttime) subsidieadviseurs, die alle subsidieaanvragen behandelen. De 

functies van de drie subsidieadviseurs zijn identieke functies. Iedere 

subsidieadviseur heeft zijn eigen vaste relaties, welke gerelateerd zijn aan 

bepaalde beleidsvelden. Zo bouwt men specifieke kennis per relatie op. 

De subsidieadviseur begeleidt het gehele proces van aanvraag tot 

vaststelling, en is daarbij vooral gericht op de administratieve/juridische 

kant van het subsidieproces. 
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De afdeling SBP zorgt voor ieder beleidsterrein voor de onderliggende 

beleidsnota’s. De beleidsmedewerkers van SBP zijn binnen het 

subsidieproces voornamelijk belast met het opzetten van 

uitvoeringsovereenkomsten (UVOKs) voor de budgetsubsidies, die een 

afgeleide zijn van het onderliggende beleid. Deze UVOKs zijn nog lang 

niet voor alle instellingen in gebruik, maar men wil hier in de toekomst 

wel graag naar toe werken.  

De UVOKs en/of prestatie-eisen worden door de beleidsmedewerkers van 

SBP met de instellingen besproken, samen met de betreffende 

subsidieadviseur van A&S en de portefeuillehouder. A&S behandelt 

daarna de aanvragen verder. De beleidsmedewerkers van SBP zijn 

gedurende dat traject beschikbaar voor eventuele vragen van A&S. 

De afdeling A&S voert de formele toets (administratieve/juridische 

aspecten) op de subsidieaanvraag uit. De afdeling SBP kijkt vervolgens of 

de subsidieaanvraag strookt met de gemeentelijke beleidsdoelstellingen. 

Tenslotte stelt het college de beschikking vast (na de begrotingsraad 

begin november). Wanneer het gemandateerde beschikkingen betreft 

doet het afdelingshoofd A&S dat. 

In april 2010 hebben de afdelingen SBP en A&S  samen aan de hand van 

de betreffende beleidsnota’s het uitgevoerde subsidiebeleid  per 

organisatie geëvalueerd, voordat in juni de nieuwe aanvragen werden 

ingediend. De verantwoordingsrapportages van de gesubsidieerde 

instellingen werden niet in deze evaluatie meegenomen, aangezien deze 

pas eind mei binnenkomen. Van een jaarlijkse, beleidsterreinbrede 

evaluatie is nog geen sprake. 

De samenwerking tussen de twee afdelingen gebeurt in onderling 

overleg, en is niet specifiek vastgelegd in een werkwijzer of 

afdelingsplan. 

Overigens lopen niet alle subsidieverstrekkingen via de afdelingen SBP 

en A&S. De subsidieverstrekking op het gebied van sportbeleid verloopt 

via de Sportraad. Deze Sportraad fungeert als intermediair tussen het 

gemeentebestuur en de georganiseerde en ongeorganiseerde sport in 

Vlissingen.  

De Sportraad Vlissingen is zowel adviseur van het college van B&W, 

alsook belangenbehartiger van de sportsector binnen de gemeente. De 

Sportraad bestaat uit een aantal vertegenwoordigers van 

sportverenigingen en inhoudelijke deskundigen, en wordt ambtelijk 

ondersteund door de gemeente Vlissingen.  

De Sportraad kent een drietal soorten subsidies, te weten 

jeugdsportsubsidies, beheersubsidies eigen sportruimten en 

evenementensubsidies. Overigens zijn deze subsidies vergeleken met het 

Subsidieprogramma van de gemeente Vlissingen beperkt van omvang: de 

afgelopen drie jaar werd er gemiddeld in totaal ongeveer € 37.500 

uitgekeerd. 
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3.5 Administratieve processen en dossierbeheer 

Vanaf het moment dat men het subsidieproces binnen de gemeente 

Vlissingen is gaan herinrichten, is men begonnen met het centraal 

archiveren van subsidiedossiers. Voorheen werd dit niet gedaan, over 

deze periode is dan ook weinig inzicht te verkrijgen.  

In 2009 is het subsidieproces voor wat betreft het verlenen en 

verantwoorden gedigitaliseerd middels het systeem FLOWer. 

Subsidieaanvragen die in dit systeem ingebracht worden (dit gebeurt met 

het inboeken van de registratiedetails door de postkamer) stromen 

vervolgens automatisch door naar de werkvoorraad van de volgende 

verantwoordelijke binnen het proces.  

Vervolgens wordt bij de afdeling A&S via FLOWer de aanvraag 

gekoppeld aan een begrotingspost. Ze wordt getoetst aan de ASV en aan 

het inhoudelijk beleid. Daarna wordt de aanvraag behandeld (is er 

overleg geweest met SBP of andere afdelingen? moet B&W een besluit 

nemen voordat aanvraag in behandeling genomen kan worden?) en 

wordt er vervolgens een verleningbeschikking opgesteld. Op dat moment 

heeft een subsidieaanvraag het (sub)proces van verlenen doorlopen. Ook 

het subproces van verantwoorden (of vaststellen) van subsidieaanvragen 

wordt via FLOWer doorlopen. Zo kan men via dit systeem de status van 

subsidieaanvragen opvragen, of de ‚to-do-list‛ per verantwoordelijke 

binnen het proces. 

Daarnaast worden alle benodigde documenten binnen het subsidieproces, 

zoals aanvraagformulieren, activiteitenplannen, beschikkingen, 

jaarverslagen, DAP-kaarten en subsidievaststellingen, digitaal beheerd 

via het systeem Verseon (systeem voor elektronisch documentenbeheer). 

Het elektronische dossier in Verseon is gekoppeld aan FLOWer, zodat de 

subsidieadviseurs van A&S een compleet inzicht hebben in de 

individuele subsidierelaties. 

Overigens wordt het FLOWer-systeem als pilot gedraaid bij de afdeling 

A&S, en is het de bedoeling dat bij het succesvol afronden van deze pilot 

dit systeem binnen de gehele organisatie in gebruik genomen wordt. 

Verseon wordt al wel door de gehele organisatie gebruikt. 

3.6 Subsidieverstrekking binnen de P&C-cyclus 

Jaarlijks weegt de raad de prioriteiten uit het Collegeprogramma 

opnieuw af in de kadernota. Het college stelt de nota op en de raad stelt 

deze uiterlijk medio juni vast. In de kadernota staan de belangrijkste 

plannen voor het komende jaar, en hoeveel geld de gemeente daarvoor 

wil uittrekken.  

De kadernota is het begin van de begrotingscyclus en geeft de raad de 

mogelijkheid om (grote) beleidswijzigingen in gang te zetten. Aan de 

hand van de keuzes die de raad bij de behandeling van de kadernota 

maakt, stelt het college de programmabegroting op. 
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In het verlengde van de programmabegroting wordt jaarlijks een door het 

college vast te stellen Subsidieprogramma opgesteld, met daarin de 

subsidieplafonds per beleidsterrein, onderverdeeld naar organisaties. Er 

wordt daarbij inmiddels geen onderscheid meer gemaakt in professionele en 

niet-professionele instellingen. Voorheen werd dat, conform de Nota 

Subsidiebeleid, wel gedaan. 

Aanvragen tot subsidieverlening moeten ondertussen voor 1 juni van het 

voorafgaande jaar ingediend worden. Vervolgens wordt met het 

vaststellen van de programmabegroting medio november het 

subsidieprogramma voor het komende jaar vastgesteld. Pas op dat 

moment kan men binnen het subsidieproces verder met het opstellen van 

de (officiële) verleningsbeschikkingen. Deze worden dus aan het eind van 

het jaar aan de subsidieaanvragers toegestuurd. 

Via de bestuursrapportage geeft het college in september aan de raad een 

tussenstand van de uitvoering van de programmabegroting. De 

bestuursrapportage van Vlissingen sluit qua inrichting aan bij de 

programma-indeling van de programmabegroting en gaat in op de 

voortgang van de realisatie van de programmabegroting, en ‘majeure’ 

afwijkingen ten opzichte daarvan.  

De raad wordt t.a.v. het subsidiebeleid geïnformeerd via de reguliere 

planning- en control cyclus, d.w.z. via programmabegroting, 

bestuursrapportages en jaarstukken. Aangezien het Subsidieprogramma 

bestaat uit subsidieplafonds, die zelden worden overschreden aangezien 

zij worden uitgevoerd vlak nadat het subsidieprogramma is vastgesteld, 

is er echter weinig concreets terug te vinden over subsidieverstrekking in 

de bestuursrapportages. 

3.7 Rol van de gemeenteraad binnen het subsidiebeleid  

In de Nota‛ Koers op open water‛ is het volgende opgenomen over de rol 

van de gemeenteraad binnen het subsidiebeleid: 

 

Sinds de inwerkingtreding van het Duale Stelsel per 2002 is er sprake van 

een andere rolverdeling tussen de raad (het hoogste gezag binnen de 

gemeente) en het college (voorbereidend en uitvoerend). In dit kader is 

gekomen tot de volgende rolverdeling: 

  

Raad:  

-Vaststellen Algemene Subsidie Verordening.  

-Vaststellen Beleidsnota’s (zoals de beleidsnota WMO), de Nota 

Subsidiebeleid.  

-Vaststellen Programmabegroting. 

College:  

-Vaststellen van de Beleidsregels (op basis van de Beleidsnota’s en de Nota 

Subsidiebeleid en de Algemene Subsidie Verordening).  

-Vaststellen Subsidieplafonds. 
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-Vaststellen van het subsidieprogramma waarin alle aanvragen tot 

subsidieverlening, inclusief (gemotiveerd) de besluitvorming zijn 

gebundeld (ter kennisname naar de raad).  

-Individuele beschikkingen tot subsidieverlening en subsidievaststelling.  

-Komen tot overeenkomsten ter uitvoering van de beschikkingen tot 

subsidieverlening (Awb 4:36).  

 

Zoals al eerder genoemd in paragraaf 3.1.2 heeft de raad jaarlijks de 

mogelijkheid om via het vaststellen van de programmabegroting de 

prioritering van activiteiten per beleidsterrein waarop gesubsidieerd 

wordt te wijzigen. Dit werkt vervolgens door in het Subsidieprogramma.  

In de praktijk blijkt echter dat de raad na het vaststellen van de Nota 

Subsidiebeleid 2008 nog geen gebruik heeft gemaakt van deze 

mogelijkheid om via bovengenoemde prioritering het subsidiebeleid bij 

te sturen.  

In bovenstaande opsomming van de rolverdeling wordt aangegeven dat 

alle aanvragen tot subsidieverlening, inclusief de gemotiveerde 

besluitvorming ter kennisname naar de raad gaan. In de praktijk is dit 

niet het geval. Volgens de geldende afspraken wordt alleen het 

subsidieprogramma, wat een financieel overzicht is van alle verleende 

subsidies per programma per organisatie, ter kennisname naar de raad 

gestuurd. 

3.8 Uitkomsten enquête gesubsidieerde instellingen 

De nieuwe subsidiesystematiek heeft ook gevolgen voor de subsidiënten. 

Om erachter te komen hoe zij aankijken tegen deze wijzigingen hebben 

wij in de periode mei/juni 2010 een enquête gehouden onder de 

instellingen die een budgetsubsidie ontvangen. 

Aan de hand van een korte vragenlijst zijn alle twintig 

(budget)subsidierelaties gevraagd naar hun ervaringen m.b.t.  het nieuwe 

aanvraagformulier, prestatieafspraken, DAP-kaarten en de gevraagde 

verantwoordingsinformatie. De respons op deze enquête bedroeg 65%.  

In deze paragraaf worden de belangrijkste uitkomsten op deze vragen 

besproken, voor de volledige vragenlijst en uitkomsten verwijzen we 

naar bijlagen IV en V. 

De ondervraagde subsidiënten hadden op een enkeling na allemaal een 

jarenlange subsidierelatie met de gemeente Vlissingen. Wat het 

aanvraagformulier zelf betreft, vinden veruit de meeste instellingen dat 

de vraagstelling op het formulier duidelijk is. Op de vraag of de 

gevraagde informatie ook aan te leveren is, is men al iets minder positief 

(46% is het daarmee niet eens). Ruim de helft van de respondenten vindt 

bovendien dat zij op het aanvraagformulier niet duidelijk naar voren kan 

brengen welke producten zij willen leveren aan de gemeente Vlissingen. 
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Veel respondenten merken op dat zij het formulier erg financieel van 

aard vinden.  

Vervolgens is de subsidiënten gevraagd hoe zij aankijken tegen de 

nieuwe - zakelijkere - subsidiesystematiek, waaronder ook de DAP-

kaarten en de prestatie-indicatoren. 

Opvallend is dat de meeste instellingen hier in principe positief 

tegenoverstaan: ook zij zijn gebaat bij meer structuur en duidelijke 

afspraken. Ook zijn er instellingen die vinden dat zij door de nieuwe 

subsidiesystematiek ook zelf meer inzicht in hun bedrijfsvoering hebben 

gekregen. 

In de praktijk ervaart een groot deel van de instellingen de huidige 

systematiek echter als demotiverend, de DAP-kaarten enkel als 

cijferexercitie en de prestatie-indicatoren ongeschikt om hun prestaties 

mee te bepalen. Als reden hiervoor geven zij stuk voor stuk aan dat het 

onderliggende inhoudelijke beleid ontbreekt, en dat er daarom te veel 

gestuurd wordt op financiële kengetallen.  

Voor wat betreft de gevraagde verantwoordingsinformatie tenslotte zijn 

de meeste instellingen dan weer van mening dat deze gemakkelijk aan te 

leveren is omdat deze veelal aansluit bij de informatie die nodig is voor 

de eigen organisatie (bijvoorbeeld t.b.v. het jaarverslag). 

Ten slotte nog een overzicht van de suggesties en wensen die door de 

subsidiënten werden aangedragen:  

 

 Afstemming met overige gemeenten (Middelburg, Veere) op het 

gebied van het subsidiebeleid is gewenst, met het oog op 

boekhoudkundige problemen bij Walcherse instellingen die 

gefuseerd zijn. 

 Digitalisering van de aanvraagformulieren. 

 Duidelijker communiceren tussen gemeenten en instellingen 

(over nieuw beleid, nieuwe systematiek, bezuinigingen). 

 Subsidies opdelen in basis- en prestatiedeel (dit met het oog op 

enerzijds huisvesting- en personeelskosten en anderzijds 

programmakosten). 

 Gebruik marges: bijv. 10% meer of minder uitgeven dan in 

beschikking geen probleem, daarboven (of onder) duidelijke 

sancties opleggen. 

 Beschikkingen tijdig toekennen. 
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4 Case “Kunst en cultuur in Vlissingen”  

4.1 Inleiding 

De rekenkamercommissie is dit onderzoek gestart vanuit het perspectief 

van de gemeentelijke zorg voor kunst en cultuur. In Vlissingen betreft 

het langdurig gesubsidieerde instellingen die zorg dragen voor een breed 

aanbod aan culturele en educatieve activiteiten. In het verleden zijn een 

aantal van deze instellingen onderdeel geweest van de gemeente. Bij de 

bibliotheek is dat op dit moment overigens nog steeds het geval. Bij de 

overige instellingen heeft zich een proces van ‚op afstand plaatsen‛  

afgespeeld en gaat het nu om gesubsidieerde instellingen. 

Aangezien kunst en cultuur een beleidsterrein is wat van oudsher in 

belangrijke mate gefinancierd wordt door de overheid, is het een geschikt 

terrein om de werking van het subsidiebeleid nader te toetsen. In deze 

case wordt nagegaan of helder is wat de gemeente met kunst en cultuur 

wil bereiken, of de uitvoering wordt beheerst en of sprake is van toetsing 

en verantwoording. De hoofdvraag is of op het terrein van kunst en 

cultuur sprake is van een beleidsgestuurd subsidieproces? Deze 

hoofdvraag wordt opgesplitst in de volgende drie specifieke deelvragen: 

1. Kwaliteit van de kaderstelling door de gemeenteraad: hoe zijn de 

beleidsdoelstellingen en prestaties gedefinieerd?  

2. Grip op de uitvoering door het College van B&W: hoe sluit de 

subsidiesystematiek aan bij deze doelstellingen en bevat deze tevens 

prikkels tot doelmatigheid? 

3. Vervolgens wordt ingegaan op de vraag of de gemeenteraad 

voldoende zicht heeft op de resultaten van het kunst- en 

cultuurbeleid 

De case is wat de uitvoering van het cultuurbeleid betreft beperkt tot de 

drie ‚grote‛ culturele instellingen die van de gemeente jaarlijks een 

budgetsubsidie ontvangen. Het betreft de stichting voor Kunst en 

Cultuur (de Cultuurwerf), de stichting Kunsteducatie Walcheren en de 

stichting Maritiem Museum Zeeland (MuZEEum). Met deze instellingen 

is een gesprek gevoerd en zijn dossiers bestudeerd. Uiteraard omvat de 

culturele infrastructuur van Vlissingen veel meer instellingen waarmee 

de gemeente wel of geen subsidierelatie heeft. In dit onderzoek zijn deze 

instellingen voor de realisatie van het cultuurbeleid niet in beschouwing 

genomen. 

 

Subsidies voor kunst en cultuur 

De subsidiebudgetten die beschikbaar zijn voor de culturele instellingen 

zijn opgenomen in programma 9 ‚de culturele stad‛ van de 

Programmabegroting. In het door het College van B&W opgestelde 

Subsidieprogramma zijn vijf onderdelen opgenomen: 
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1. Amateurkunst 

Circa 20 instellingen ontvangen een waarderingssubsidie 

2. Raad voor kunst en cultuur 

Vier professionele instellingen: 

a. Kunsteducatie Walcheren 

b. Kunst en cultuur/ de Cultuurwerf 

c. Zeeuwse Komedie 

d. Film by the Sea 

3. Oudheidkunde en museum 

Een professionele instelling: Het Maritiem Museum Zeeland 

(MuZEEum) 

4. Recreatie 

Circa 15 instellingen ontvangen een waarderingssubsidie 

5. Incidentele subsidies 

Het totale subsidiebudget voor het programma ‚de culturele stad‛ is de 

laatste jaren ongeveer 2. miljoen euro. Dit is circa 30% van het totaal 

beschikbare subsidiebudget. In de onderstaande figuur is de verdeling 

van de subsidiebudgetten over de verschillende onderdelen opgenomen. 

 

 

 

 

Figuur: verdeling subsidiebudgetten programma “de culturele stad” 
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Landelijk wordt bij de geplande bezuinigingen fors gesneden in de 

subsidiebudgetten voor de kunst en cultuursector. Argumenten hebben 

vooral betrekking op de zich wijzigende verdeling van 

verantwoordelijkheden tussen overheid, maatschappelijke organisaties 

en burgers. Culturele instellingen en overheden zijn daarbij ook op zoek 

naar wegen om het draagvlak voor gesubsidieerde kunst en cultuur te 

versterken (zie o.a. het advies Commissie Cultuurprofijt, januari 2008).  

Op het beleidsterrein van kunst en cultuur is daarnaast een (verdere) 

rationalisering te zien van subsidiesystemen. Daarbij is het 

overheidsbeleid in Nederland, maar ook in andere landen, onderhevig 

aan een toenemende druk om effecten van beleid aan te tonen. De 

overheid dient steeds meer te bewijzen dat het beleid de beoogde 

effecten heeft in de samenleving. Ook het cultuurbeleid is aan deze druk 

onderhevig.  

4.2 Kwaliteit van de kaderstelling door de gemeenteraad 

4.2.1 Wat is het belang voor de gemeenteraad? 

De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het vaststellen van 

beleidskaders, dat wil zeggen dat zij bepalen welke maatschappelijke 

effecten worden nagestreefd en wat de kaders zijn voor de uitvoering en 

toetsing van het beleid. Hoe hoger de kwaliteit van de beleidskaders is, 

des te duidelijker het is welk beleid moet worden uitgevoerd en des te 

gemakkelijker het is te controleren of de beoogde effecten zijn bereikt.  

Alle documenten waarin beleidsvoornemens worden beschreven moeten 

op elkaar aansluiten. Dit is een cruciale voorwaarde om eenduidige 

kaders te stellen en controle op de uitvoering daarvan mogelijk te maken. 

Ook is het belangrijk voor de kaderstelling dat de doelstellingen duidelijk 

zijn omschreven en dat de beoogde prestaties logisch samenhangen met 

de doelstellingen. Ten slotte is het van belang dat indicatoren worden 

opgesteld die inzicht bieden in de beoogde effecten en prestaties en die 

het mogelijk maken te meten of deze zijn gerealiseerd.  

Voor de inrichting en uiteindelijk vormgeving van een 

subsidiesystematiek spelen volgens de rekenkamercommissie (zie 

paragraaf 2.3.2) de doelstellingen en geformuleerde prestaties op het 

betreffende beleidsterrein een cruciale rol. De vraag die moet worden 

beantwoord is welke doelstellingen van beleid worden nagestreefd en 

hoe zijn deze, in onderlinge samenhang, operationeel gemaakt. 

4.2.2 Wat is de huidige situatie? 

Beleidsdoelstellingen die de gemeente wil bereiken zijn vastgelegd in de 

Programmabegroting en onderliggende beleidsnota’s. Kunst en cultuur 

betreffen het deelprogramma ‚de culturele stad‛ uit de 

Programmabegroting en de Nota Cultuurbeleid 2010-2014, die in februari 

2010 door de gemeenteraad is vastgesteld. Voor het subsidieproces is een 
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verdere uitwerking gemaakt in de Beleidsregels die vastgesteld zijn door 

het College. 

Om inzicht te krijgen in hoeverre voor kunst en cultuur sprake is van 

beleidsgestuurde subsidies is in onderstaande paragrafen nagegaan op 

welke wijze de doelstellingen en prestaties zijn gedefinieerd.  

Programmabegroting  

De Programmabegroting 2010-2013 (en daarvoor) kent samengevat de 

volgende hoofddoelstellingen voor het cultuurbeleid: 

 Aanbieden van een voldoende, kwalitatief en divers cultureel 

aanbod dat toegankelijk is voor iedereen 

 Dit moet leiden tot een verbondenheid van inwoners met de stad en 

verleiden van andere mensen tot een bezoek brengen aan de stad 

 Culturele activiteiten moeten bijdrage tot sociale contacten, 

openheid voor diversiteit, tolerantie en respect voor elkaar. 

In de Programmabegroting 2011-2014 is dit gewijzigd en zijn de volgende 

hoofddoelstellingen opgenomen: 

 Het zorgen voor een adequate basisinfrastructuur voor kunst en 

cultuur in de gemeente Vlissingen.  

 Het kiezen van een helder cultureel profiel en een duidelijke positie 

in het culturele veld, waarbij Vlissingen zich presenteert als 

‚maritiem, kleurrijk en ongepolijst‛. 

 Alle Vlissingers wordt de mogelijkheid geboden gebruik te maken 

van allerlei mediavormen door het beschikbaar stellen en in stand 

houden van de bibliotheekvoorziening. 

Nota Cultuurbeleid 2010-2014 

De gemeenteraad van Vlissingen heeft in het kader van de 

begrotingsbehandeling 2009 besloten een gemeentelijke cultuurnota op te 

laten stellen. Die wens bestond zowel binnen de bestuurlijke/ambtelijke 

organisatie van de gemeente, als bij culturele instellingen c.q. ontvangers 

van subsidies. Men was het er over eens dat er op het gebied van kunst 

en cultuur veel gebeurt in de gemeente Vlissingen, maar dat een breed 

gedragen visie die bestuurlijk en politiek verankerd is in structureel 

samenhangend gemeentelijk cultuurbeleid ontbrak. 

De Cultuurnota is een uitwerking van de uitgangspuntennotitie 2010 – 

2014, aangevuld met informatie uit interviewrondes, literatuurstudie, 

uitspraken gedaan in een door de gemeente georganiseerd cultuurdebat 

en een inspraakronde. Niet alleen de gemeente maar ook de 

cultuursector zelf willen deze cultuurnota zien als ‚vliegwiel‛ voor de 

economische, toeristische/recreatieve, ruimtelijke, educatieve en sociale 

ontwikkeling van Vlissingen als gemeente, complementair aan de 

Walcherse regio en Zeeland als provincie. 

Ook is er een inventarisatie van de aanwezige culturele infrastructuur 

binnen de gemeente gemaakt, en samen met onderzoeksgegevens over 
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cultuurparticipatie (onderzoek naar cultuurdeelname in Zeeland door 

Scoop, 2008) is er vervolgens een SWOT-analyse uitgevoerd die een beeld 

geeft van de huidige stand van zaken binnen de gemeente Vlissingen.  

Vervolgens heeft de gemeente Vlissingen in de Cultuurnota haar visie op 

cultuur vertaald in een drietal speerpunten (hoofddoelen). De 

speerpunten zijn uitgewerkt in een elftal beleidskeuzes. 

 

Doelstellingen en beleidskeuzen: Nota Cultuurbeleid 2010-2014 

Hoofddoelen Beleidskeuzen 

De stad als podium/expositieruimte/museale 

schatkamer 

Behoud van basisinfrastructuur 

Versterk voor het Festival Onderstroom de 

relatie met het maritieme karakter en de 

Boulevards 

Theater programmering onderbrengen bij 

Theater Exploitatie zeeland 

Samenwerking met Concertzaal Middelburg 

en Grote kerk Veere bevorderen 

Onderzoek naar alternatief voor De Piek 

Mogelijkheden nagaan om de plaatwerkerij 

te benutten voor exposities en performances 

Middels kunst in de openbare ruimte 

binnenstad en boulevards met elkaar 

verbinden 

Vlissingen wil festivalstad van Zeeland zijn. 

De mens als cultuurparticipant Kunst en cultuureducatie met een accent op 

kinderen en jongeren 

Cultuur als vliegwiel Cultuur als vliegwiel inzetten voor en 

binnen andere sectoren 

Samenwerking met Antwerpen versterken 

Figuur: hoofddoelen en beleidskeuzen (uit Nota Cultuurbeleid 2010-2014) 

 

Deelnota’s 

De beleidskeuzes zullen worden vertaald in de nog op te stellen 

deelnota’s, waarbij de gemeente Vlissingen de volgende uitgangspunten 

wil hanteren: 

1. Cultureel beleid is integraal beleid (verbinding met andere 

beleidsterreinen). 

2. Cultuurbeleid is geen eiland (geografische ligging). 
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3. Cultuurbeleid is voor iedereen (diversiteit aan aanbod en productie: 

voor ieder wat wils). 

4. Cultuurbeleid is SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch 

en Tijdsgebonden). 

 

Beleidsregels 

De nadere vertaling van het beleid is beschreven in de Beleidsregels die 

vastgesteld zijn door het College. Voor kunst en cultuur betreft het de 

beleidsregels 15, 16 en 17. In de onderstaande figuur zijn de hierin 

opgenomen prestaties per beleidsregel weergegeven. Een nadere 

uitwerking hiervan na de vaststelling van de Nota Cultuurbeleid is niet 

aangetroffen. 

 

Doelstellingen en prestaties: Beleidsregels 

Beleidsregel Nr. Doelstelling activiteiten Prestaties 

Podiumkunsten 15 a. Het aanbieden van een gevarieerd 

aanbod aan professionele 

podiumkunsten 

b. Het bieden van een podium voor niet 

professionele podiumkunsten 

a. Er moet sprake zijn van tenminste 8 

producties / voorstellingen op jaarbasis m.b.t. 

amateurkunst 

Kunsteducatie 16 a. Kennis maken alsmede actief en 

passief bezig zijn met diverse vormen 

van de genoemde kunstvormen voor 

kinderen en jongeren tot 23 jaar 

b. Kennis maken alsmede actief en 

passief bezig zijn met de genoemde 

kunstvormen van de beeldende kunst 

voor volwassenen. 

c. Ten minste 10 cursorische activiteiten voor 

jeugd en jongeren tot 23 jaar woonachtig in 

de gemeente Vlissingen 

d. Ten minste 20 cursorische activiteiten voor 

volwassenen woonachtig in de gemeente 

Vlissingen met een gemiddeld aantal van 12 

deelnemers per cursus 

e. De lessen worden verzorgd door daartoe 

bevoegde docenten 

Oudheidkunde 

en museum 

17 a. Het behoud van cultureel erfgoed 

b. Het conserveren van materialen en 

goederen 

c. Het verzorgen van tentoonstellingen 

d. Het publiceren van artikelen die 

betrekking hebben op het Walcherse 

en specifiek het Vlissingse erfgoed 

e. Openstelling voor het publiek gedurende: 

1. 52 weken per jaar 

2. Minimaal 45 uur per week 

f. Het verzorgen van lespakketten voor de 

leerlingen uit de groepen 4,5 en 6 van het 

basisonderwijs 

Figuur: doelen en prestaties per beleidsregel (uit Beleidsregels) 

4.2.3 Conclusie: hoe zijn de beleidsdoelstellingen en prestaties gedefinieerd? 

Voor de periode voor 2010 zijn de doelstellingen en prestaties 

opgenomen in de Programmabegroting en de Beleidsregels, daarna ook 

in de Nota Cultuurbeleid 2010-2014. In 2011 heeft dit geleid tot 

aanpassing van de hoofddoelstellingen in de programmabegroting ten 

opzichte van de voorgaande jaren. 

In de onderstaande figuur zijn de opgenomen doelstellingen en prestaties 

gekwalificeerd naar niveau (input, activiteiten, output, maatschappelijk, 

zie paragraaf 2.3.2) en of ze SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, 
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Redelijk, Tijdgebonden) zijn geformuleerd. Tenslotte is nog aangegeven 

of er prestatie-indicatoren zijn benoemd. 

 

 Programmabegroting Beleidsnota Beleidsregels 

2010-2013 

2011-2014 

Cultuurnota 2010-

2014 
Nr. 15, 16, 17 

Doelstellingen 

niveau 

 Activiteiten 

 Output 

 Activiteiten 

 Output 

 Maatschappelijk 

effect (niet 

uitgewerkt) 

 Activiteiten 

 Output 

Doelstellingen 

SMART 

nee nee nee 

Prestaties 

niveau 
niet opgenomen activiteiten activiteiten 

Prestaties 

SMART 
nee nee Ja, met name 

kwantitatief 

Prestatie-

indicatoren 

niet opgenomen niet opgenomen niet opgenomen 

Figuur: overzicht doelstellingen en prestaties 

 

Met de uitwerking van de Cultuurnota in deelnota’s is het de bedoeling 

om het beleid nader te definiëren. Met betrekking tot de huidige situatie 

op het gebied van Kunst en Cultuur kan geconcludeerd worden dat: 

a. Doelstellingen en prestaties wel geformuleerd zijn, maar vooral op 

het niveau van activiteiten en output.  

b. De doelstellingen niet SMART geformuleerd zijn. 

c. Onderling de doelstellingen zeer verschillend van aard zijn (van 

zeer concrete activiteit b.v. ‚onderzoek naar alternatief voor De 

Piek‛ tot output gekoppeld aan een ambitieniveau b.v.: ‚Vlissingen 

wil festivalstad van Zeeland worden)‛. 

d. De relatie tussen de hoofddoelen en de beleidskeuzen onduidelijk 

is (b.v. ‚Samenwerking met de concertzaal in Middelburg en de 

grote kerk in Veere bevorderen‛, in relatie tot het hoofddoel ‚de 

stad als podium...‛). 

e. De relatie tussen doel en (de omvang van) de prestaties in de 

beleidsregels niet helder is (waarom b.v. bij podiumkunsten een 

prestatie van 8 producties en geen 20?). Een aanname is dat dit 

samenhangt met de praktijk vanuit het verleden. 

f. In de Cultuurnota 2010-2014 de focus vooral ligt op het onderdeel 

podiumkunsten en globale inhoudelijke kaders. De deelnota’s, 

waarin specifieke ambities, doelen en middelen zullen worden 

vastgelegd zijn nog niet vastgesteld. Daardoor ontbreekt een 



                                                           

 

 

 

Onderzoek ‛ Koers op beleidsgestuurde subsidies‛  

41 

 

 

belangrijk inhoudelijk beleidskader voor het subsidiebeleid t.a.v. 

het beleidsterrein.  

De Cultuurnota is overigens op 15 februari 2010 als kader vastgesteld 

door de gemeenteraad, en was dus nog niet van toepassing op de in dit 

onderzoek meegenomen subsidieaanvragen.  

4.3 Grip op de uitvoering door het College 

4.3.1 Wat is het belang voor de gemeenteraad? 

Aangezien de gemeente voor het uitvoeren van het kunst- en 

cultuurbeleid mede afhankelijk is van andere partijen, is het belangrijk 

dat de gemeente grip heeft op de prestaties die deze instellingen leveren. 

Deze instellingen staan tussen de gemeente en de burger in en bepalen 

mede de mate waarin de prestaties worden gerealiseerd. 

De gemeente kan grip krijgen op de uitvoering door het hanteren van een 

subsidiesystematiek die goed aansluit bij de beleidsdoelstellingen en 

tevens prikkels voor doelmatigheid bevat (zie paragraaf 2.3.2). De hieruit 

voortvloeiende doelmatigheidswinsten kunnen bij een gelijk 

prestatievolume benut worden om de kwaliteit te verbeteren of 

besparingen te realiseren. Deze besparingen komen tot stand doordat de 

instellingen bij een doelmatiger subsidiesystematiek meer en betere 

prikkels ondervinden voor een efficiënte inzet van middelen en voor een 

actief zoeken naar besparingsmogelijkheden in de eigen situatie.  

4.3.2 Wat is de huidige situatie?  

In het onderstaande wordt nader ingegaan op de vraag in hoeverre in de 

praktijk hiervan sprake is bij het beleidsveld kunst en cultuur, zowel 

vanuit het perspectief van de gemeente als van de instellingen.  

Toetsing ASV 2008  

De gemeente ontvangt van de culturele instellingen conform de ASV 

2008 jaarlijks een aanvraag voor een budgetsubsidie. Deze aanvragen 

worden door gemeente (afdeling A&S) beoordeeld. Voorheen werd 

hierbij gebruik gemaakt van een zogenaamd toetsingsdocument 

verlening budgetsubsidies. Sinds mei 2009 wordt hiervoor de FLOWer-

applicatie gebruikt. Daarbij vinden de volgende stappen in het 

programma plaats: 

1. Formele toets (aanvraag tijdig ontvangen, volledigheid, inboeken). 

2. Materiële toets (toetsen aan ASV en beleid, koppeling 

begrotingspost). 

3. Behandeling (evt. verslag van overleg met andere afdelingen (SBP) of 

tussenkomst B&W). 

4. Beschikking (al dan niet verlenen, ruimte binnen begroting, 

toegekend bedrag, betalingstermijnen, opstelling 

verleningbeschikking). 

5. Accorderen. 
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Het aanvragen en beschikken van subsidies verloopt in het algemeen 

conform de ASV 2008. Slechts in enkele gevallen wordt gebruik gemaakt 

van de zogenaamde hardheidsclausule van de ASV 2008. Voor de 

subsidieaanvragen 2010 betrof dit 3 gevallen, waarbij alleen de Stichting 

Film by the Sea behoorde tot het culturele beleidsveld. 

 

Subsidies 

Op grond van de ontvangen aanvraag wordt een beschikking tot 

verlening budgetsubsidie opgesteld en aan de instellingen toegestuurd. 

In de beschikking is een berekening van de hoogte van de subsidie 

opgenomen. Deze kent als voorbeeld de volgende onderdelen: 

a. Activiteiten, bedrag berekend op basis van de beschikking 

voorgaand jaar met als bijlage een activiteitenoverzicht (voor de 

aanvraag 2010 is voor het eerst gewerkt met DAP-kaarten. 

b. Geraamde kosten gedetacheerde gemeentelijke medewerkers. 

c. Personeelskosten. 

d. Huisvestingskosten (b.v. huurkosten). 

e. bezuiniging, is percentage van de subsidie van het voorgaande jaar 

f. Prijscompensatie (indexering). 

 

Het bedrag van de subsidie bestaat uit een activiteitenafhankelijk deel en 

een ‘vast’ deel waarbij geen relatie is gelegd met het activiteitenvolume. 

In de onderstaande figuur zijn de tussen 2009 en 2011 beschikte subsidies 

in euro’s aangegeven in relatie tot het subsidieplatform zoals aangegeven 

in het Subsidieprogramma van het bijbehorende jaar. 

 

 2009 2010 2011 

De Cultuurwerf 
Subsidie 965.548 *1) 994.548  *2) 903.662  *2) 

Subsidieplafond 930.800 940.108 802.057 

Kunsteducatie Walcheren 
Subsidie 460.230 445.320 449.320 

Subsidieplafond 433.401 437.735 436.414 

Maritiem Museum Zeeland 
Subsidie 372.690 446.417 437.489 

Subsidieplafond 372.690 446.417 437.489 

*1) subsidie vastgesteld op 975.040 euro vanwege daadwerkelijke kosten gemeentelijke 

medewerkers 

*2) inclusief de korting van 100.000 euro vanwege uitkering van 200.000 euro eenmalig  

 

Figuur: overzicht verleende subsidies (bron beschikkingen) en subsidieplafonds (bron 

subsidieprogramma’s) 

 

De Cultuurwerf heeft in 2010 een eenmalige uitkering ontvangen van 

200.000 euro vanwege solvabiliteits- en liquiditeitsproblemen. Deze 

uitkering wordt in twee bedragen van 100.000 euro gekort op de subsidie 

2010 en 2011. Desondanks zijn de subsidies van de Cultuurwerf boven 
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het plafond in het Subsidieprogramma. In mindere mate geldt dit ook 

voor de Stichting Kunsteducatie Walcheren. 

 

Prijscompensatie (indexering) en bezuinigingen 

In de beschikking tot verlening van de budgetsubsidies worden ook 

prijscompensaties (indexering) en eventuele algemene taakstellende 

bezuinigingen opgenomen. In onderstaande figuur zijn deze voor de drie 

instellingen weergegeven.  

 
 2009 2010 2011 

De Cultuurwerf 
Prijscompensatie 3% 1%  -2 %   

Bezuiniging -5% 0 0 

Kunsteducatie Walcheren 
Prijscompensatie 3% 1% -2% 

Bezuiniging -5% 0 0 

Maritiem Museum Zeeland 
Prijscompensatie 3% 1% -2% 

Bezuiniging -5% 0 0 

 

Figuur: Overzicht prijscompensaties en algemene bezuinigingen (bron beschikkingen 

gemeente Vlissingen) 

 

Met de Cultuurwerf is voor de subsidie verlening 2011 een structurele 

vermindering afgesproken van 50.000 euro per jaar in verband met 

gewijzigde theaterprogrammering. Voor de overige instellingen is geen 

structurele vermindering in de periode 2009 -2011 toegepast. De subsidie 

voor het Maritiem Museum Zeeland is vanaf 2010 structureel met 70.000 

euro verhoogd. 

In de beschikkingen tot verlening van de budgetsubsidies 2011, geeft de 

gemeente het financiële perspectief voor de komende jaren per instelling 

aan: 

De Cultuurwerf: tegen de achtergrond van het krapper wordende 

financieel perspectief van de gemeente moet de organisatie ook in 2012 

rekening houden met een forse taakstelling op het subsidiebudget. Ten 

eerste wordt de structurele vermindering van 50.000 euro in verband met 

de theaterprogrammering voortgezet. Daarnaast is al besproken dat de 

gemeenteraad heeft besloten vanaf 2012 200.000 euro structureel te 

korten op het subsidiebudget. Ten slotte moet er daarnaast op de 

cultuursector in zijn geheel vanaf 2012 nog eens 400.000 euro structureel 

worden bezuinigd, wat mogelijk ook invloed heeft op de hoogte van het 

subsidiebudget voor de Cultuurwerf. 

Kunsteducatie Walcheren: tegen de achtergrond van het krapper 

wordende financiële perspectief voor de gemeente, zal rekening moeten 

worden gehouden met fors lagere subsidie dan in voorgaande jaren. 

Maritiem Museum Zeeland: in 2012 dient er door de gemeente, onder 

ander op cultuur, fors bezuinigd te worden. Ook het Maritiem Museum 
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Zeeland zal met deze bezuiniging geconfronteerd worden. Zo snel 

mogelijk in 2011 zal hierover met de instelling een gesprek gevoerd 

worden. 

 

Figuur: overzicht totale subsidiebudgetten, inclusief prognose 2012 op basis van 

aangekondigde bezuinigingen (bron beschikkingen budgetsubsidies gemeente 

Vlissingen) 

 

Financiële positie instellingen 

In de beschikkingen tot verlening van budgetsubsidies wordt regelmatig 

ingegaan op de financiële positie van de instellingen. Per instellingen 

gaat het in de periode 2009-2011 om de volgende onderwerpen. 

De Cultuurwerf: 

 De gemeente verstrekt een eenmalige bijdrage van 200.000 euro 

naar aanleiding van forse liquiditeitsproblemen. Tegelijkertijd 

wordt de subsidie voor 2010 en 2011 met 100.000 euro gekort 

(subsidie 2010). 

 Voor concreet te nemen besparingen wordt door de gemeente 

gewezen op de managementletter op basis van het rapport van de 

accountant van de Cultuurwerf. 

Kunsteducatie Walcheren: 

 Een nadere onderbouwing van de reservepositie moet worden 

aangeleverd, omdat een ‚bestemmingsreserve buffervermogen‛ 

van 160.000 euro is gevormd (ca. 20% van de subsidiebaten). De 

reserve is bedoeld om fluctuaties in de bedrijfsvoering op te vangen 

(subsidie 2010). 

 Een tussentijdse rapportage over het financiële verloop van de 

eerste 6 maanden wordt gevraagd, vanwege een exploitatie tekort 

van 4000 euro in de begroting (subsidie 2011). 
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 Aangekondigd wordt door de gemeente dat nog een standpunt zal 

worden ingenomen over de gevormde reserves. Geconstateerd 

wordt dat er op 31-12-2009 een reserve is van 312.111 euro. 

Aangegeven wordt dat het in te nemen standpunt er toe zou 

kunnen leiden dat een deel van de reserve alsnog in mindering 

moet worden gebracht op de subsidieverlening 2011 (subsidie 

2011). 

Maritiem Museum Zeeland: 

 Gemeente gaat akkoord met gevormde bestemmingsreserve van 

31.077 euro voor nieuwe aankopen (subsidie 2009). 

 Gemeente vraagt tussentijds inzicht in de realisatie van de 

begroting 2010, tegen de achtergrond van de tekorten die in het 

verleden zijn ontstaan en de daarmee gepaard gaande slechte 

liquiditeits- en solvabiliteitspositie (subsidie 2010). 

Prestatie-eisen 

Vanaf 2010 worden op basis van de door de instellingen ingevulde DAP-

kaarten concrete prestaties opgenomen in de beschikking. In de 

onderstaande figuur zijn de door de gemeente in de beschikkingen tot 

verlening van budgetsubsidie opgenomen prestaties voor 2010 en 2011 

weergegeven. 

 

Prestatie-eisen: De Cultuurwerf (conform Beleidsregel 15) 

Activiteit Prestaties  

 2010 2011 

Beeldende kunst 30 evenementen per jaar met 

gemiddeld 330 bezoekers 

15 evenementen per jaar met 

gemiddeld 400 bezoekers 

Kunstuitleen 310 uitleningen 250 uitleningen 

Podiumkunsten 64 evenementen per jaar met 

gemiddeld 300 bezoekers 

27 evenementen met 

gemiddeld 195 bezoekers 

Poppodium de Piek 80 evenementen per jaar met 

gemiddeld 100 bezoekers 

70 evenementen met 

gemiddeld 75 bezoekers 

Bevrijdingsfestival 1 maal per jaar met 25.000 

bezoekers 

1 maal per jaar met 25.000 

bezoekers 

Onderstroom 5 dagen per jaar met 30.000 

bezoekers 

4 dagen per jaar met 30.000 

bezoekers 
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Prestatie-eisen: Kunsteducatie Walcheren (conform Beleidsregel 16) 

Activiteit Prestaties  

 2010 2011 

Cursussen beeldende 

vorming 

57 bijeenkomsten op 

jaarbasis met gemiddeld 10 

deelnemers 

57 bijeenkomsten 

Cursussen dramatische 

vorming 

11 bijeenkomsten op 

jaarbasis met gemiddeld 10 

deelnemers 

0 bijeenkomsten 

Cursussen dansante 

vorming 

28 bijeenkomsten op 

jaarbasis met gemiddeld 10 

deelnemers 

29 bijeenkomsten 

Cursussen literaire 

vorming 

2 bijeenkomsten op jaarbasis 

met gemiddeld 10 

deelnemers 

2 bijeenkomsten 

Cursussen audiovisueel 20 bijeenkomsten op 

jaarbasis met gemiddeld 10 

deelnemers 

20 bijeenkomsten 

Schoolactiviteiten 

basisonderwijs 

36 voorstellingen 

27 filmvertoningen 

152 onderdelen cultuurmenu 

36 voorstellingen, deelnemers 

98 

27 filmvertoningen, 100 

deelnemers 

152 onderdelen cultuurmenu, 

25 deelnemers 

Schoolactiviteiten 

voortgezet onderwijs 

13 voorstellingen 

10 filmvertoningen 

210 workshops 

13 voorstellingen, 110 

deelnemers 

10 filmvertoningen, 92 

deelnemers 

210 workshops 20 deelnemers 

Cultuurparticipatie 17 bijeenkomsten op 

jaarbasis met gemiddeld 10 

deelnemers 

17 bijeenkomsten, 10 

deelnemers 

Cursussen yoga 13 bijeenkomsten op 

jaarbasis met gemiddeld 10 

deelnemers 

13 bijeenkomsten, 10 

deelnemers 

Deelnemers dienen afkomstig te zijn uit de gemeenten Middelburg en Vlissingen  

 

Prestatie-eisen: Maritiem Museum Zeeland (conform Beleidsregel 17) 

Activiteit Prestaties  

 2010 2011 

MuZEEum 27.500 bezoekers 27.500 bezoekers 

Fort Rammekens 12.000 bezoekers 12.000 bezoekers 

Extramurale evenementen 6.000 bezoekers 6.000 bezoekers 

Figuur: prestatie-eisen 2010 en 2011 (bron beschikkingen gemeente Vlissingen). 
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Uitvoering door de instellingen 

De culturele instellingen lopen bij het subsidieproces en de uitvoering 

tegen diverse knelpunten aan. 

Ten eerste wordt er -de Cultuurnota 2010-2014 ten spijt- een duidelijk 

beleidskader gemist. De huidige Cultuurnota is de eerste stap in de 

goede richting, maar de instellingen verwachten een duidelijk uitgewerkt 

beleids- en uitvoeringskader waarin SMART staat wat de gemeente haar 

burgers op het gebied van cultuur wil aanbieden. Op deze manier 

kunnen de instellingen vervolgens aangeven wat zij daarvoor kunnen 

leveren. Op die manier krijgt het hele systeem van DAP-kaarten en 

prestatie-indicatoren volgens de instellingen veel meer toegevoegde 

waarde dan wat het nu heeft, en kan er een koppeling gelegd worden 

tussen beleid, subsidie en resultaten. Men wacht dus met smart op de 

verschillende deelnota’s van de Cultuurnota.  

Ten tweede wordt er door de instellingen geconstateerd dat de huidige 

Cultuurnota zich voor het belangrijkste deel richt op het gebied van 

podiumkunst, waardoor de andere beleidsvelden onderbelicht blijven. 

Ook bij de uitwerking hiervan in de deelnota’s wordt begonnen  met 

‚Podiumkunsten/festivals/popcultuur‛, waardoor de overige instellingen 

vrezen nog lange tijd een beleidsinhoudelijk kader te moeten missen.  

Ten derde wordt er gewezen op de (vooral administratieve) problemen 

die instellingen hebben wanneer zij subsidierelaties met meerdere 

gemeenten moeten onderhouden.  

4.3.3 Conclusies: Hoe sluit de subsidiesystematiek aan bij de 

beleidsdoelstellingen en bevat deze tevens prikkels tot doelmatigheid? 

Met de verdere uitwerking van de Cultuurnota wordt gewerkt aan een 

betere aansluiting tussen beleidsdoelstellingen en subsidies op het gebied 

van Kunst en Cultuur. Op dit moment kan ten aanzien van de aansluiting 

van de subsidiesystematiek en de beleidsdoelstellingen het volgende 

geconcludeerd worden: 

1. Een duidelijke relatie tussen beleidsdoelstellingen en prestaties-eisen in 

de subsidiebeschikkingen ontbreekt. Prestatie-eisen lijken eerder in 

hoofdzaak bepaald te worden door de (gebruikelijke) praktijk bij de 

instellingen en beschikbare subsidiebudgetten dan door 

beleidsdoelstellingen. 

2. De prestatie-eisen zijn gedefinieerd als activiteiten en output (aantal 

activiteiten en aantal deelnemers/ activiteit). Aan een subsidie op basis 

van activiteiten/output is het gevaar verbonden dat de 

beleidsdoelstellingen worden verwaarloosd ten gunste van meetbare 

activiteiten/output indicatoren. Daarom dienen waarborgen te worden 

ingebouwd om onverantwoorde bezuinigingen op kwaliteit tegen te 

gaan. Deze ontbreken in het subsidiebeleid en de huidige 

beschikkingen. 
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3. De prestatie-eisen gaan uit van een door gemeente (voor een deel 

samen met de instellingen) bepaald aanbod. Het draagvlak voor het 

cultuurbeleid ligt hierdoor bij de gemeente en niet rechtstreeks bij de 

samenleving. Door het ontbreken van vraagstimulering bestaat het 

risico op het wegvallen van maatschappelijk draagvlak. 

Ten aanzien van de vraag of de subsidiesystematiek voldoende prikkels 

voor doelmatigheid bevat kan het volgende geconcludeerd worden: 

1. Bezuinigingen en snoeien in subsidies zetten de toon. Enigszins 

verrassend is hierbij het feit dat in 2010 sprake is geweest van een 

verhoging van subsidiebudgetten. Voor de subsidies in 2012 zijn forse 

bezuinigingen aangekondigd. Deze bezuinigingen worden gezien als 

een prikkel tot aanscherpen van de kosten per eenheid prestatie (norm 

bedragen). 

2. De (norm) bedragen voor de activiteiten zijn niet afgeleid uit een 

onderzoek naar reële (norm) bedragen en de met de prestaties gepaard 

gaande efficiënte kosten voor de instelling. Opmerkelijk is dat 

vermindering van de prestatie-eisen bij de Cultuurwerf niet geleid of 

tot een vergelijkbare verlaging van de subsidie die beschikt is. Er lijkt 

eerder sprake te zijn van het gebruik van een soort piep-knijp systeem. 

De subsidiebedragen worden geleidelijk aangescherpt terwijl 

tegelijkertijd wordt gekeken hoe hard hiertegen bezwaar kan worden 

gemaakt. 

3. Kosten voor personeel en huisvesting zijn nog niet genormeerd of 

onderdeel van de kosten voor de activiteiten (prestaties). In de subsidie 

is in meer of mindere mate sprake van een ‚vast‛ deel. Een vast deel 

leidt tot een hogere bijdrage per eenheid prestatie voor een klein 

volume dan voor een groot volume. De subsidie uitgaven per eenheid 

nemen af naarmate de omvang van het gebruik per instelling toeneemt. 

Hierdoor ontbreekt een prikkel bij de instellingen om naar de optimale 

schaal te zoeken. 

4. De sancties bij het leveren van minder prestaties of prestaties van 

onvoldoende kwaliteit zijn niet (vooraf) duidelijk benoemd. Gedurende 

het subsidieproces zijn er weinig adequate mogelijkheden om te 

kunnen controleren en consequent te kunnen sanctioneren. Met het 

opheffen van de Raad voor Kunst en Cultuur op 1 maart 2006 is een 

(inhoudelijk) toetsingsinstrument van ‚kenners‛ komen te vervallen. 

Door het ontbreken van sancties ‘met afschrikkende werking’ worden 

de instellingen niet geprikkeld om te streven naar kwaliteitsverbetering 

en betere prestaties. 

5. De instellingen en de gemeente zijn wederzijds van elkaar afhankelijk 

en houden elkaar min of meer in de klem. De gemeente wil beleid 

uitvoeren en is daarbij afhankelijk van (monopolistische) instellingen, 

waar deels ook nog medewerkers van de gemeente in dienst zijn. De 

instellingen zijn voor de financiering van de gemeente afhankelijk.  
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Doelmatigheidsprikkels ontbreken omdat er geen alternatieven zijn en 

marktwerking ontbreekt.  

6. Zelfredzaamheid en ontplooiing van de instellingen wordt niet 

specifiek of zeer beperkt gestimuleerd. Er is weinig ruimte om als 

onderneming te functioneren en de daarbij behorende risico’s af te 

dekken. De subsidies zijn gebaseerd op tekortfinanciering. Reserves 

mogen slechts zeer beperkt worden opgebouwd en zijn afhankelijk van 

toestemming van de gemeente. Reserves brengen de gemeentelijke 

financiering juist in gevaar. Meer vrijheden voor de instellingen 

bevorderen het doelmatigheidsstreven in de instelling en voorkomt in 

het bijzonder ondoelmatige bestedingen aan het eind van het jaar.  

7. Culturele instellingen willen wel graag bezig zijn met diverse vormen 

van zelffinanciering maar geven aan te worden geremd door het 

gemeentelijke beleid. Oorzaken liggen vooral in de onzekerheden die 

samenhangen met mogelijke bezuinigingen en het late tijdstip wanneer 

de subsidies worden beschikt. Hierdoor kunnen aanvullende 

activiteiten en projecten niet worden voorbereid en uitgevoerd. De 

doelmatigheidsprikkel vanuit een helder meerjarenperspectief 

ontbreekt.  

4.4 Zicht op resultaten door de gemeenteraad 

4.4.1 Wat is het belang voor de gemeenteraad? 

Met het vaststellen van de cultuurnota heeft de gemeenteraad invulling 

gegeven aan haar kaderstellende rol. Vervolgens moet de gemeenteraad 

in staat zijn het beleid, dat zij heeft vastgesteld, te controleren. Een 

belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de gemeenteraad voldoende 

informatie tot haar beschikking heeft om te kunnen controleren. Het 

College van B&W moet dus informatie verschaffen over de realisatie van 

effecten en prestaties en de ingezette financiële middelen. Deze 

informatie kan door de gemeenteraad worden gebruikt om, wanneer 

daar aanleiding toe is, bij te sturen en is nuttig bij het vaststellen van 

kaders voor nieuw beleid. 

4.4.2 Wat is de huidige situatie? 

De gemeenteraad moet via de P&C rapportages inzicht krijgen in de 

uitvoering van het kunst- en cultuurbeleid. In deze rapportages wordt 

geen relatie gelegd met de beleidsdoelstellingen uit de cultuurnota en de 

realisatie daarvan. De programmabegrotingen, jaarstukken en 

bestuursrapportages bevatten wel financiële informatie. 

Effecten 

Over het realiseren van doelstellingen en/of prestaties wordt niet 

systematisch gerapporteerd. In de Programmabegroting en de 

Jaarstukken zijn ook geen indicatoren opgenomen. De gemeente 

verzamelt op het gebied van kunst en cultuur geen aanvullende 
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informatie om inzicht te verwerven in de mate waarin het handelen van 

de gemeente bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen. 

Financiën 

De financiële verantwoording in de jaarstukken is op programmaniveau 

aangevuld met een specificatie van afwijkingen van bestaand beleid. In 

de Programmabegroting en de Jaarstukken komt het onderdeel 

Amateurkunst en de onderverdeling naar Stichting Kunst en Cultuur en 

Kunsteducatie Walcheren zoals opgenomen in het Subsidieprogramma 

niet terug. Er is geen aansluiting met de doelen uit de nota 

Cultuurbeleid. 

De jaarstukken laten afwijkingen zien van de begrotingen binnen het 

programma ‚de Culturele Stad‛ voor Kunst en Cultuur (2008 115.000 

euro, 2009 258.000 euro) en voor Oudheidkunde en museum (2008 

27.000). Verklaring van oorzaken is vooral de hogere doorbelasting van 

uren en de BTW problematiek van de stichting Kunst en Cultuur. 

In de loop van de jaren is een trendmatige ontwikkeling te zien van het 

netto programmabudget voor het programma ‚de culturele stad‛. In de 

onderstaande figuur is dat weergegeven. Voor elk jaar is de 

meerjarenbegroting weergegeven. Opvallend is dat de meerjarige 

prognose in de begroting vrijwel nooit overeenkomt met de begrotingen 

van de jaren erna. De budgetten in de begrotingen nemen tot 2010 toe in 

omvang. De ingezette bezuiniging in 2011 is dan ook te zien als een 

trendbreuk. 

 

Figuur: ontwikkelingen netto budgetten programma “de culturele stad” (bron 

programmabegrotingen 2005 tot 2011) 
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4.4.3 Conclusie: zicht op resultaten door de gemeenteraad 

Met de huidige systematiek en beleidskaders ontbreekt bij de 

gemeenteraad het zicht op de resultaten van Kunst en Cultuur. De 

gemeenteraad wordt hierover ook niet expliciet geïnformeerd en de 

effecten van de subsidies worden niet door de gemeenteraad 

geëvalueerd.  

Daarvoor zijn de beleidsdoelstellingen van de gemeente nog 

onvoldoende helder, niet volledig en niet rationeel doorvertaald naar 

prestatie-maatstaven om te kunnen spreken van een beleidsgestuurd 

subsidieproces. In hoeverre door de activiteiten van de instellingen 

doelen van de gemeente worden gerealiseerd is niet inzichtelijk en kan 

ook niet door de gemeenteraad worden gecontroleerd : ‚het schip vaart, 

maar waar naar toe?‛. Hiermee is geen oordeel uitgesproken over de vele 

activiteiten die door de instellingen op het gebied van Kunst en Cultuur 

worden verricht. Deze hebben ongetwijfeld hun waarde alleen ontbreekt 

bij de gemeenteraad het zicht op de effecten. 

 

Als het gaat om doelmatigheid is het subsidiebeleid in beginsel helder 

opgezet en wordt het consequent uitgevoerd, maar bevat het slechts 

weinig daadwerkelijke prikkels voor doelmatigheid bij de instellingen. 

De instellingen zijn en blijven in sterke mate afhankelijk van subsidies en 

vallen terug op de gemeenten wanneer zich tegenvallers voordoen. Te 

weinig prikkels zijn er die er toe bijdragen dat door instellingen met 

gegeven middelen meer prestaties worden geleverd of dat voor gegeven 

prestaties minder middelen nodig zijn: ‚het schip vaart, maar is het snel 

genoeg?‛. Daarbij komt dat maatregelen om af te remmen, te bezuinigen 

of de doelmatigheid te vergroten tot op heden nog niet succesvol zijn 

gebleken in de praktijk van Kunst en Cultuur.  
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5 Conclusies  

5.1 Algemene conclusie rekenkamercommissie 

De rekenkamercommissie is van mening dat de gemeente Vlissingen een 

aantal duidelijke stappen heeft genomen om meer grip op te krijgen op 

het subsidiebeleid. De effecten van het van kracht worden van de nieuwe 

Algemene Subsidie Verordening (ASV 2008), de Nota ‚Koers op open 

water‛, de Beleidsregels en de organisatorische aanpassingen zijn reeds 

zichtbaar en men is nog altijd bezig met een verdere uitwerking hiervan.  

Tot op heden is men vooral bezig geweest met het scheppen van de 

voorwaarden voor een effectief subsidiebeleid: een juridisch kader, een 

beleidskader, een afdeling Accommodaties & Subsidies voor de juridisch-

administratieve ondersteuning van het subsidieproces en de invoering 

van ondersteunende software (FLOWer en Verseon).  

Hierdoor zijn er een aantal duidelijke verbeteringen gerealiseerd. Het 

proces is in ieder geval uniformer, transparanter en zakelijker geworden. 

Het dossierbeheer liet in het verleden veel te wensen over, maar met de 

invoering van FLOWer en Verseon zien wij hierin duidelijke verbetering. 

Er is meer inzicht in het gehele proces, vooral wat betreft de bestedingen. 

De volgende stap is het verder uitwerken van de koppeling beleid – 

prestaties – middelen. De afdeling SBP staat hiervoor aan de lat. Zij is 

momenteel bezig met de verdere uitwerking en invoering van de 

zogenaamde uitvoeringsovereenkomsten (UVOK’s), waarin 

prestatieafspraken met instellingen worden opgenomen. Zowel gemeente 

als instellingen onderkennen dat het opstellen van goede, realistische 

prestatieafspraken een moeilijke klus is, waaraan men alleen kan 

beginnen als het onderliggende beleidsinhoudelijke kader duidelijk is. 

Ook hiermee is de afdeling SBP nog bezig (Deelnota’s Cultuur).  

Zonder duidelijke prestatieafspraken is het moeilijk na te 

gaan/aantoonbaar te maken of het subsidiebeleid ook de gewenste 

maatschappelijke effecten sorteert. De gemeente Vlissingen staat hierin 

niet alleen: uit eerdere analyse blijkt dat 95% van de onderzochte 

gemeenten onvoldoende aantoonbaar kan maken dat hun subsidiebeleid 

doeltreffend is. In 65 tot 75% van de onderzochte onderzoeken naar 

subsidiebeleid zijn de beleidsdoelen niet expliciet, specifiek en meetbaar, 

bestaat onvoldoende koppeling tussen beleid en prestatieafspraken en 

zijn de afspraken met gesubsidieerde instellingen niet meetbaar. 

Dit geldt zeker ook voor de gemeente Vlissingen. Echter, hier dient wel 

bij te worden opgemerkt dat zowel de organisatie als het college zich 

daarvan bewust is en zich heeft uitgesproken om de komende tijd ook 

energie in te steken in de verdere uitwerking van beleidsinhoudelijke 

kaders (Beleidsregels) en de koppeling tussen beleid, prestaties en 

middelen (prestatie-indicatoren).  
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5.2 Bevindingen en conclusies m.b.t. het referentiekader 

De bevindingen uit de documentenstudie, dossieronderzoek en 

interviews zijn getoetst aan het normenkader, zoals geschetst in paragraaf 

2.3.2. In deze paragraaf lichten we onze bevindingen en de conclusies per 

onderdeel verder toe. Daarbij dient opmerkt te worden dat de 

bevindingen en conclusies de rode draad vormen en niet voor elke 

beleidsterrein in gelijke mate van toepassing zijn. Daarvoor verschilt de 

mate van inhoudelijke uitwerking en doorvertaling daarvan naar het 

subsidiebeleid, per beleidsterrein te veel. 

 

 Toetsingsnorm: Ten bate van 

onderzoeksvragen: 

Sturen (kwaliteit van de kaderstelling door de gemeenteraad)  

1 De gemeenteraad heeft aanwijsbare kaders voor het 

subsidiebeleid vastgesteld, waarin de beleidsterreinen 

(waarvoor het subsidiebeleid bestemd is) en de 

doelstellingen duidelijk zijn gedefinieerd. 

A 

 Ja, de gemeenteraad heeft in mei 2008 de Nota 

Subsidiebeleid 2008 (‚Koers op open water‛) 

vastgesteld. In dit overkoepelend inhoudelijk 

beleidskader worden de beleidsterreinen waarop de 

gemeente subsidie verstrekt genoemd. Daarbij dient te 

worden aangemerkt dat deze beleidsterreinen jaarlijks 

nader te bepalen zijn op basis van het door de Raad 

(Programmabegroting) en het college 

(Subsidieprogramma) vastgestelde beleid. Ook is er 

een prioritering aangebracht, aangezien niet alle 

activiteiten binnen genoemde beleidsterreinen een 

even hoge prioriteit binnen het gemeentelijke beleid 

hebben. Ook deze prioritering (doelstellingen) wordt 

in de nota van mei 2008 aangemerkt als startpositie. 

Daarnaast worden in de door het college vastgestelde 

Beleidsregels voor een groot deel van de 

beleidsterreinen de beleidsdoelstellingen genoemd. 

Grotendeels 

voldaan 

2 De beoogde prestaties en effecten ten aanzien van het 

beleid (voor de verschillende beleidsterreinen) zijn 

specifiek, meetbaar acceptabel, realistisch en 

tijdgebonden (SMART) geformuleerd. 

A 

 Nee, zowel de in de nota Subsidiebeleid opgenomen 

prioriteiten/doelstellingen als de doorvertaling 

daarvan in de Beleidsregels zijn over het algemeen niet 

SMART geformuleerd.  

Niet voldaan 
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 Toetsingsnorm: Ten bate van 

onderzoeksvragen: 

3 Het beleid is zodanig van inhoud en formulering dat 

subsidieaanvragen daaraan kunnen worden getoetst. 

C 

 Door het ontbreken van beleid of het ontbreken van 

een vertaling van beleid naar uitvoering kan lang niet 

in alle gevallen door de subsidieadviseurs van de 

afdeling A&S worden beoordeeld of 

subsidieaanvragen bijdragen aan het realiseren van de 

beleidsdoelstellingen.  

Niet voldaan 

4 De raad heeft een subsidieverordening vastgesteld 

waarin de procedure voor subsidieverstrekking is 

vastgelegd.  

A 

 Ja, in de Algemene Subsidieverordening (ASV 2008) is 

de procedure voor subsidieverstrekking vastgelegd. 

Voldaan 

5 De gesubsidieerde instellingen worden consequent 

betrokken bij de beleidsvoorbereiding die betrekking 

hebben op het eigen beleidsterrein (participatie). 

A 

 Deels. De gesubsidieerde instellingen hebben via de 

Commentaarnota inspraak gehad bij de vaststelling 

van de nota Subsidiebeleid. Daarnaast wordt 

momenteel bij het opstellen van de Cultuurnota en de 

bijbehorende deelnota’s wel gebruikt gemaakt van de 

kennis van gesubsidieerde instellingen, maar van een 

consequent betrekken in beleidsvoorbereiding is nog 

geen sprake.  De gesubsidieerde instellingen geven 

zelf aan graag nauwer betrokken te worden bij het 

opstellen van de Beleidsregels en de DAP-kaarten. Dit 

met name om te komen tot juiste prestatie-indicatoren. 

Deels voldaan 

6 Voor de realisatie van de beoogde prestaties en 

effecten is door de raad budget beschikbaar gesteld, 

waarbij gedifferentieerd is in budget voor reguliere 

jaarlijkse activiteiten en budget voor bijzondere 

activiteiten  

A 

 Conform de ASV stelt het college de subsidieplafonds 

per beleidsterrein of deelterrein vast, waarna het 

college vervolgens ook het subsidieprogramma 

vaststelt.  

De raad stelt via de programmabegroting wel de 

incidentele activiteiten (majeure afwijkingen) vast. Via 

de begrotingspost ‚bestaand beleid‛ stelt de raad 

budget beschikbaar voor reguliere jaarlijkse 

activiteiten. 

Deels voldaan 
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 Toetsingsnorm: Ten bate van 

onderzoeksvragen: 

Belangrijkste conclusies t.a.v. sturing: 

 In veel gevallen ontbreekt een concrete vertaling van beleid naar uitvoering 

op het gebied van subsidieverstrekking. 

 Doordat de beoogde prestaties en effecten niet SMART zijn, is het moeilijk 

om: 

1. de juiste prestatie-indicatoren te bepalen in de 

uitvoeringsovereenkomsten met instellingen. 

2. subsidiënten aan te spreken over geleverde prestaties. 

3. achteraf vast te stellen of het uitgevoerde subsidiebeleid de 

gewenste effecten heeft opgeleverd. 

 Voor wat betreft het subsidiebeleid kan gesteld worden dat de gemeenteraad 

niet stuurt. 

Beheersen (grip op de uitvoering door het College) 

7 De kaders van de gemeenteraad zijn door het college 

uitgewerkt in werkprocedures.  

B 

 Het door de raad vastgestelde beleidskader voor het 

subsidiebeleid (Nota ‚Koers op open water‛) is door 

het college verder uitgewerkt in de Beleidsregels. Aan 

de hand van deze Beleidsregels moeten de 

subsidieadviseurs de subsidieaanvragen toetsen aan 

het beleid. Deze Beleidsregels zijn echter nog niet 

volledig uitgewerkt. 

Deels voldaan 

8 De gewenste doelstellingen en prestaties krijgen een 

vertaling in budgetten en werkplannen 

B 

 In het verlengde van de door de raad vastgestelde 

programmabegroting wordt jaarlijks een door het 

college vast te stellen Subsidieprogramma opgesteld, 

met daarin de subsidieplafonds per beleidsterrein, 

onderverdeeld naar organisatie/instelling. 

Dit Subsidieprogramma bestaat enkel uit een 

financieel overzicht, er wordt in dit document verder 

niet ingegaan op de beleidsinhoudelijke kaders en de 

koppeling tussen subsidiebudgetten en de gewenste 

doelstellingen en prestaties . 

Deels voldaan 

8a De gewenste prestaties zijn uitgewerkt in goede en 

hanteerbare prestatie-indicatoren (of output 

indicatoren)  gekoppeld aan de beleidsdoelstellingen  

B/C 
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 Toetsingsnorm: Ten bate van 

onderzoeksvragen: 

 Op dit moment zijn er slechts voor een aantal 

instellingen realistische prestatie-indicatoren 

opgesteld. Een aantal instellingen, vooral in de 

culturele sector, geven in de enquête aan nog niet 

tevreden te zijn met de huidige prestatie-indicatoren. 

Vanuit de afdeling SBP wordt momenteel wel gewerkt 

aan de verdere uitwerking hiervan middels 

uitvoeringsovereenkomsten. 

Deels voldaan 

8b Aan de prestatie-indicatoren (of output indicatoren) is 

de omvang van de subsidie per instelling (beleidsveld) 

gekoppeld (bekostigingssysteem) 

B 

 Nee, de omvang van de subsidie per instelling wordt 

niet  direct gekoppeld aan prestatie-indicatoren. 

Niet voldaan 

8c Het bekostigingssysteem voor gesubsidieerde 

instellingen bevat doelmatigheidsprikkels. Met de 

doelmatigheidsprikkels wordt er aan bijgedragen dat 

met de gegeven middelen meer prestaties worden 

geleverd, of dat voor gegeven prestaties minder 

middelen nodig zijn. 

B 

 Nee, het bekostigingssysteem voor gesubsidieerde 

instellingen bevat geen doelmatigheidsprikkels. 

Niet voldaan 

9 De gemeentelijke organisatie is adequaat vormgegeven 

voor het uitvoeren van het subsidiebeleid.  

B 

 Ja, in principe is de gemeentelijke organisatie met de 

afdelingen Accommodaties & Subsidies voor het 

administratief-juridische deel en Strategie, Beleid en 

Projecten voor de meer beleidsinhoudelijke kant van 

het subsidieproces adequaat vormgegeven voor het 

uitvoeren van het subsidiebeleid.  

Voldaan 

9a Er is binnen de organisatie voldoende expertise om het 

subsidiebeleid te kunnen beheersen. 

B 

 Er is binnen de organisatie in principe voldoende 

expertise aanwezig om het subsidiebeleid te kunnen 

beheersen. Wel heeft de organisatie zowel bij de 

beleids- als bij de uitvoerende afdeling  meer ervaring 

met uitvoeringsovereenkomsten  en prestatie-

indicatoren nodig. 

Grotendeels 

voldaan 

9b De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en 

middelen (in termen van bevoegdheden) van de 

betrokken ambtenaren zijn schriftelijk vastgelegd. 

B/C 
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 Toetsingsnorm: Ten bate van 

onderzoeksvragen: 

 Deels. Voor wat betreft de taken, 

verantwoordelijkheden en middelen (in termen 

bevoegdheden) van de afdeling A&S is dit vastgelegd 

in FLOWer. De verdeling van taken, 

verantwoordelijkheden en middelen van de afdeling 

SBP binnen het subsidieproces en de verdeling hiervan 

tussen deze twee afdelingen is verder niet vastgelegd 

in bijv. een werkwijzer of afdelingsplan. Eén en ander 

gebeurt in onderling overleg.  

Deels voldaan 

10 De subsidieaanvragen worden getoetst aan de eisen 

van de subsidieverordening en de te verwachten 

effectiviteit ten aanzien van de inhoudelijke 

beleidskaders. 

C/D 

 Ja, de subsidieaanvragen worden getoetst aan de eisen 

van de subsidieverordening door de subsidieadviseur 

(A&S), de formele toets op de subsidieaanvraag. De 

afdeling SBP kijkt daarna of gewenst beleid ook 

daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Door de gebrekkige 

koppeling tussen beleid en de gewenste prestaties is 

dit laatste wel moeilijk te toetsen. 

 Voldaan 

11 Er worden evalueerbare subsidiebeschikkingen 

opgesteld waarin voldoende ruimte is voor wensen en 

initiatieven van de gesubsidieerde instellingen 

B 

 Deels. Er wordt door de afdeling SBP naar gestreefd 

steeds meer beschikkingen van een onderliggende 

uitvoeringsovereenkomst te voorzien, die in onderling 

overleg met zowel medewerkers van A&S, SBP als de 

instellingen zijn opgesteld. In een dergelijke 

uitvoeringsovereenkomst wordt in ieder geval 

aangegeven: 

1. De looptijd van de subsidie. 

2. De beoogde prestaties. 

3. De doelgroep(en) met betrekking tot de te 

ontwikkelen activiteiten en te verrichten prestaties. 

Deels voldaan 

11a De subsidiebeschikking bevat tenminste: omvang 

subsidiebedrag, opgaaf van aard, omvang en 

frequentie van gesubsidieerde activiteiten criteria voor 

tussentijdse rapportages en eindverantwoording, 

gevolgen bij het niet behalen van afgesproken 

resultaten. 

B 
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 Toetsingsnorm: Ten bate van 

onderzoeksvragen: 

 De subsidiebeschikking bevat inderdaad de omvang 

van het subsidiebedrag, opgaaf van aard, omvang en 

frequentie van gesubsidieerde activiteiten en criteria 

voor tussentijdse rapportages en eindverantwoording. 

Concrete afspraken over eventuele gevolgen bij het 

niet behalen van afgesproken resultaten (bijv. 

terugvordering van subsidie) worden meestal nog niet 

gemaakt.  

Grotendeels 

voldaan 

11b Er worden duidelijke afspraken gemaakt met 

gesubsidieerde instellingen wie financieel en/of 

bestuurlijk verantwoordelijk is als het mis gaat en over 

de risicoverdeling (escalatie). 

B 

 Nee, er worden geen duidelijke afspraken gemaakt 

met gesubsidieerde instellingen wie financieel en/of 

bestuurlijk verantwoordelijk is als het mis gaat en over 

de risicoverdeling. 

Niet voldaan 

11c De gemeente heeft de bevoegdheid om tussentijds in te 

grijpen als het dreigt fout te gaan (coördinatie). 

B 

 Voor zover de rekenkamercommissie dit kan 

inschatten heeft de gemeente geen bevoegdheden om 

gedurende het lopende subsidiejaar in te grijpen. 

Niet voldaan 

Belangrijkste conclusies t.a.v. beheersing: 

 Doordat het Subsidieprogramma enkel bestaat uit een financieel overzicht en 

er verder niet ingegaan wordt op de beleidsinhoudelijke kaders en de 

koppeling tussen subsidiebudgetten en de gewenste doelstellingen en 

prestaties is het niet mogelijk om subsidies en de hoogte van subsidies (per 

beleidsveld) te linken aan bepaalde beleidsdoelstellingen. 

 Door het ontbreken van realistische prestatie-indicatoren kan er in de meeste 

gevallen geen koppeling gelegd worden tussen de omvang van een subsidie 

en de geleverde prestaties. Het sturend vermogen van de gemeente wordt 

hierdoor beperkt. 

 Gesubsidieerde instellingen hebben door het huidige bekostigingssysteem 

een sterke subsidiegerichtheid (sturing op tekortfinanciering) ontwikkeld.  

 

Verantwoorden en toezicht (zicht op resultaten door de gemeenteraad) 

12 De gemeente beschikt over een adequaat en up-to-date 

informatie systeem, waarmee de voortgang van 

activiteiten en prestaties van de gesubsidieerde 

instellingen wordt gemonitord. 

D 
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 Toetsingsnorm: Ten bate van 

onderzoeksvragen: 

 Nee, de gemeente beschikt niet over een dergelijk 

informatiesysteem.  

Niet voldaan 

13 Gesubsidieerde instellingen leggen op adequate wijze 

verantwoording af over hun activiteiten en prestaties 

zoals opgenomen in de subsidiebeschikking. 

D 

 De ambtelijke organisatie van mening dat de 

verantwoording door de gesubsidieerde instellingen 

over het algemeen adequaat gebeurt. De 

verantwoordingen 2009 (aanvragen tot vaststelling 

subsidie 2009) zijn over het geheel genomen in ieder 

geval tijdig en volledig ingediend. Ten tijde van het 

onderzoek had er echter nog geen inhoudelijke toets  

plaatsgevonden. 

Voor 1 juni 2011 moeten alle subsidierelaties (dus ook 

voor de talrijke kleinere waarderingssubsidies) 

opnieuw hun aanvraag en verantwoording indienen. 

Er worden dan veel meer late en/of onvolledige 

aanvragen en verantwoordingen verwacht.  

Deels voldaan  

14 Het college controleert de verantwoording en stelt de 

vaststellingsbeschikking op met definitief 

subsidiebedrag. 

D 

 Verantwoordingen worden door de subsidieadviseurs 

van A&S eerst formeel getoetst (op volledigheid) en 

vervolgens worden zij materieel getoetst. Hierbij 

wordt gekeken of er door de instellingen voldaan is 

aan de voorwaarden uit de beschikking door de 

verantwoordingen met de onderliggende 

activiteitenplannen te vergelijken. Daarna evalueert de 

afdeling SBP de verantwoordingen. Bij akkoord wordt 

de beschikking vastgesteld door het college of het 

gemandateerde afdelingshoofd A&S. 

Voldaan 

15 Het college gebruikt de informatievoorziening om de 

gesubsidieerde instellingen bij te sturen indien hier 

aanleiding voor is.  

D 

 Het college stuurt alleen bij wanneer er zich echt 

serieuze problemen voordoen bij instellingen.  

Met de organisaties die budgetsubsidie ontvangen 

wordt een periodiek bestuurlijk / ambtelijk overleg 

gehouden waarin bijgestuurd wordt als daar 

aanleiding voor is. 

 

(Deels) Voldaan  
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 Toetsingsnorm: Ten bate van 

onderzoeksvragen: 

16 De gemeenteraad ontvangt van het college periodiek 

consistente en begrijpelijke informatie over de 

voortgang van het subsidiebeleid. 

C 

 Nee, er wordt niet periodiek aan de raad 

gerapporteerd over de voortgang van het 

subsidiebeleid. Alleen bij majeure financiële 

afwijkingen wordt de raad geïnformeerd. Over 

prestaties wordt de raad helemaal niet geïnformeerd. 

Niet voldaan 

17 De verantwoordingsinformatie draagt bij aan de 

transparantie en geeft het voldoende inzicht in het 

gevoerde beleid  

C/D 

 Zolang er niet de juiste prestatie-indicatoren worden 

gebruikt draagt de verantwoordingsinformatie –ook al 

is deze correct aangeleverd- niet bij aan de 

transparantie en inzicht in het gevoerde beleid. 

Beperkt voldaan 

18 Via onderzoek en monitoring en/of 

evaluatiemechanismen wordt systematisch in kaart 

gebracht hoe burgers denken over en wat zij wensen 

van de gesubsidieerde instellingen (c.q. het 

betreffende beleidsterrein) 

C 

 Nee, er is geen systematisch monitoringsysteem om in 

kaart te brengen hoe burgers denken over en wat zij 

wensen van de gesubsidieerde instellingen. Signalen 

met betrekking tot de prestaties van subsidiënten 

worden via de contacten van de gemeenteraad met de 

bewoners van Vlissingen (adhoc) aan het licht 

gebracht.  

Niet voldaan 

19 De raad gebruikt de informatievoorziening over het 

subsidiebeleid om bij te sturen indien hier aanleiding 

voor is.  

C 

 Nee, de raad beschikt niet over voldoende 

informatievoorziening om het subsidiebeleid te 

kunnen evalueren en (bij)sturen. Hierdoor lijkt de raad 

weinig betrokken bij het subsidiebeleid.  

Niet voldaan 

20 De gerealiseerde lasten blijven binnen de begroting 

(conform beschikbaar gesteld subsidiebudget). 

D 

 Doorgaans blijven de gerealiseerde lasten wel binnen 

de subsidieplafonds van het Subsidieprogramma. 

(Grotendeels) 

Voldaan 
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 Toetsingsnorm: Ten bate van 

onderzoeksvragen: 

Belangrijkste conclusies t.a.v. verantwoorden en toezicht houden:  

 Doordat de gemeente niet beschikt over een adequaat informatiesysteem en 

er gedurende het subsidiejaar dus weinig bekend is over de voortgang van 

activiteiten (stand van zaken t.a.v. prestatie-indicatoren) kan het college 

eigenlijk pas bijsturen wanneer er zich echt serieuze problemen voordoen bij 

instellingen. 

 De verantwoordingsinformatie draagt door het gebrek aan realistische 

prestatie-indicatoren onvoldoende bij aan de transparantie en geeft 

onvoldoende inzicht in het gevoerde beleid. 

 De gemeenteraad beschikt niet over voldoende informatievoorziening om 

het subsidiebeleid te kunnen sturen.  

 De gemeenteraad gebruikt de sturingsmomenten die zij heeft onvoldoende. 

 De gemeente is niet goed op de hoogte over hoe burgers denken over de 

prestaties van gesubsidieerde instellingen. 

 

 

5.3 Beantwoording hoofdvraag 

Op basis van deze bevindingen en conclusies heeft de 

rekenkamercommissie de hoofdvraag van dit onderzoek als volgt 

beantwoord: 

Hoofdvraag: “Is met het van kracht worden van de Nota Subsidiebeleid 2008 

“Koers op open water” het subsidiebeleid en het subsidieproces effectiever 

geworden ten opzichte van de oude situatie?” 

Antwoord rekenkamercommissie: Met het vaststellen van de ASV 2008, 

de Nota Subsidiebeleid 2008 (‚Koers op open water‛) en de bijbehorende 

Beleidsregels heeft de gemeente Vlissingen gezorgd voor een juridische 

en beleidsinhoudelijke grondslag van het gemeentelijke 

subsidiebeleid,dat tot die tijd ontbrak. Daarnaast is door organisatorische 

aanpassingen het subsidieproces effectiever ingericht dan in de oude 

situatie. 

Echter, doordat er op verschillende beleidsterreinen een duidelijk 

uitgewerkte visie van de gemeente ontbreekt op wat zij precies wil 

bereiken met het gemeentelijk subsidiebeleid (vertaling van beleid naar 

uitvoering, van beleidsnota naar Beleidsregel), ontbreken daarmee ook 

realistische prestatie-indicatoren die gekoppeld zijn aan deze 

beleidsdoelstellingen. Hierdoor is valt niet objectief vast te stellen of het 

gevoerde subsidiebeleid effectief is geweest.  

Verder is de gemeenteraad nauwelijks betrokken bij het subsidiebeleid. 

Indirect via het vaststellen van de beleidskaders en de 

Programmabegroting kan de gemeenteraad invloed uitoefenen op de 



                                                           

 

 

 

Onderzoek ‛ Koers op beleidsgestuurde subsidies‛  

62 

 

 

beleidsterreinen waarop subsidie verstrekt wordt. De weinige 

sturingsmomenten die de raad heeft ten aanzien van het subsidiebeleid 

gebruikt zij bovendien onvoldoende. Daarnaast beschikt de raad niet 

over voldoende informatievoorziening om het subsidiebeleid goed te 

kunnen evalueren en (bij)sturen, bijvoorbeeld wanneer de raad zich moet 

uitspreken over incidentele afwijkingen binnen het subsidiebeleid.  
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6 Aanbevelingen 

6.1 Aanbevelingen voor het college: meer grip op een doelmatige uitvoering 

                                             Beheersen door het College van B&W. 

1. Het Subsidieprogramma moet worden uitgebreid met (een toelichting 

op) de koppeling tussen het reeds bestaande financiële overzicht en het 

beleidsinhoudelijke kader (koppeling tussen budgetten en gewenste 

doelstelling en prestaties)per beleidsterrein, en vervolgens worden 

opgenomen in de reguliere Planning- en Controlcyclus.  

2. De afdeling SBP dient vaart te zetten achter de verdere ontwikkeling 

van uitvoeringsovereenkomsten. Zij zou bij de ontwikkeling van 

realistische prestatie-indicatoren en DAP-kaarten nauwer samen 

moeten werken met gesubsidieerde instellingen om het draagvlak en de 

inhoudelijke kwaliteit te vergroten.  

3. De gemeente dient de negatieve prikkels uit de subsidievoorwaarden in 

de ASV te vervangen door positieve prikkels waarmee het 

ondernemerschap wordt gestimuleerd. Dat begint bij het toestaan van 

het opbouwen van reserves door gesubsidieerde instellingen. Zorg 

hierbij wel dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over wie 

financieel en/of bestuurlijk verantwoordelijk is als het mis gaat en over 

de risicoverdeling. 

4. Men zou op basis van de DAP-kaarten een tussentijdse rapportage van 

instellingen kunnen vragen om op die manier ook gedurende het jaar 

een vinger aan de pols te kunnen houden. Voorwaarde hiervoor is dan 

wel dat de DAP-kaarten gedigitaliseerd worden om de administratieve 

druk voor de instellingen te beperken.  

5. De gemeente dient samen met gesubsidieerde instellingen de mening 

van de burger ten aanzien van gesubsidieerde instellingen te 

monitoren, bijv. door middel van doorlopend tevredenheidonderzoek 

onder bezoekers/deelnemers.  

6. Breid de pilot met het FLOWer-systeem uit naar de afdeling SBP. De 

verdeling van taken, verantwoordelijkheden en middelen worden 

hierdoor duidelijk vastgelegd. Zo kan  het subsidieproces, dat aan vele 

wettelijke termijnen is gebonden, verder gestroomlijnd worden.  

7. Bekijk (opnieuw) de mogelijkheden om met de gemeenten Middelburg 

en Veere te komen tot een uniforme aanpak van de ASV. 

8. Breng alle subsidieverstrekkingen die onder de ASV vallen onder bij de 

hiervoor opgerichte afdeling Accommodaties & Subsidies om het 

subsidieproces voor alle beleidsterreinen te uniformeren. 

9. Zorg voor het opnemen van doelmatigheidsprikkels in het 

subsidiebeleid en geef de instellingen de ruimte om meer als 

onderneming te functioneren. Stimuleer het opstellen van 

ondernemingsplannen.   
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6.2 Aanbevelingen voor de gemeenteraad: verhoog kwaliteit beleidskaders en 

houd zicht op de resultaten 

Sturen door de gemeenteraad 

1. Zorg dat er voor alle beleidsterreinen een duidelijk, SMART 

geformuleerd, beleidsinhoudelijk kader aanwezig is. Hiermee wordt 

gedoeld op een concrete doorvertaling van de verschillende 

beleidsnota’s naar beleidsdoelstellingen ten aanzien van 

subsidieverstrekking op de betreffende beleidsterreinen. Hiermee 

kunnen dan vervolgens de Beleidsregels verder uitgewerkt worden. 

2. Zet vaart achter de totstandkoming van de Deelnota’s Cultuur, omdat 

anders het gevaar ontstaat dat men beleid ontwikkelt op basis van 

reeds gemaakte keuzes in plaats van dat men keuzes maakt op basis 

van reeds ontwikkeld beleid.   

3. De gemeenteraad speelt tot op heden niet of nauwelijks een rol bij het 

subsidiebeleid, maar met het van kracht worden van de Cultuurnota 

zou daar voor wat betreft het Cultuurbeleid verandering in moeten 

komen. Doordat de raad de toekomstige deelnota’s van de Cultuurnota 

moet gaan vaststellen, wordt zij wel nauwer betrokken bij het 

subsidiebeleid binnen de culturele sector en zal zij ook een grotere 

invloed hier op krijgen. Maak hier gebruik van!  

 

Verantwoording en toezicht 

4. De raad dient zich  bewust te zijn van de reeds bestaande 

sturingsmomenten in de jaarlijkse begrotingscyclus en moet deze 

gebruiken om het subsidiebeleid indien gewenst bij te sturen.  

5. Hoewel het college en de raad zijn overeengekomen dat er wordt 

gestuurd - en dus ook gerapporteerd - op hoofdlijnen, adviseert de 

rekenkamercommissie om het Subsidieprogramma op te nemen in de 

reguliere planning- en controlcyclus. In ieder geval dient te worden 

gerapporteerd op de hoofdlijnen van het Subsidieprogramma: de 

beleidsdoelstellingen, bestedingen en behaalde resultaten per 

beleidsterrein.  
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Bijlage I Ambtelijk wederhoor 

Eerste periode ambtelijk wederhoor 

 

Ambtelijke reactie 

 

Reactie rekenkamercommissie 

Algemeen  

De titel van het onderzoeksrapport 

suggereert dat het hele terrein van de 

subsidieverstrekking in Vlissingen is 

onderzocht. Uit de inhoud van het stuk 

blijkt echter, dat de bevindingen zijn 

gebaseerd op 13 enquêtes met 

organisaties die een budgetsubsidie 

ontvingen in 2009 en op 3 

vraaggesprekken met culturele 

organisaties. Dit is een zeer klein deel 

van het gehele terrein en daar weer een 

zeer specifiek deeltje van. Op de overige 

beleidsterreinen en bij andere 

subsidiesoorten is in het geheel niets 

onderzocht. 

De titel van het onderzoeksrapport 

suggereert inderdaad dat het hele terrein 

van subsidieverstrekking is onderzocht, 

terwijl wij enkel de budgetsubsidies 

hebben behandeld.  

Doel van het onderzoek is om na te gaan 

of sprake is van (verbeterde) regievoering 

door de gemeente op basis van de nota 

subsidiebeleid (2008). Deze regievoering 

spitst zich conform deze nota vooral toe 

op de professionele instellingen met 

subsidiebedragen van € 50.000 of hoger. 

Omdat het grootste gedeelte van het totale 

subsidiebudget van de gemeente hieraan 

wordt besteed is het onderzoek hierop 

gericht.  

Naast de enquêtes en gesprekken met 

instellingen zijn binnen de gemeente de 

volgende interviews gehouden: 

-Beleidsmedewerkers SBP 

-Subsidieadviseurs A&S 

-Afdelingshoofden SBP en A&S 

-Delegatie gemeenteraadsleden 

-Wethouder 

Hoewel in de tekst van het rapport wel 

naar voren komt dat niet het gehele terrein 

van subsidieverstrekking is onderzocht, 

zal ook de titel van het rapport hierop 

aangepast worden:  ‚Koers op 

beleidsgestuurde subsidies‛. 

 

De Cultuurnota 2010-2014 is op 15 

februari door de gemeenteraad als kader 

vastgesteld. De werking er van kon in de 

onderzoeksperiode zo kort daarna (april  

In tekst zal vermeld worden dat 

Cultuurnota nog niet van toepassing was 

op subsidieaanvragen 2008/2009/2010. 

Blijft een feit dat  er pas met het 
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t/m augustus 2010) uiteraard nog niet 

gemeten worden. De subsidies over 2008, 

2009 en 2010 waren immers verleend in 

de oude situatie. Eerst op de 

subsidieverlening m.i.v. 2011 is het 

nieuwe cultuurbeleid van toepassing. 

verschijnen van de deelnota’s  een 

beleidsmatige uitwerking van de 

Cultuurnota voor handen is waarin 

specifieke ambities, doelen en middelen 

worden vastgelegd. Tot die tijd zullen de 

culturele instellingen een duidelijke 

vertaling van de beleidsvisie in 

realistische prestatie-indicatoren moeten 

missen. 

 

Verder zijn in de onderzoeksperiode de 

subsidieaanvragen voor 2011 en de 

verantwoordingen over 2009 pas 

binnengekomen. Die formulieren zijn 

getoetst op volledigheid en tijdigheid. 

Een inhoudelijke c.q. financiële toets was 

nog niet gedaan en de terugkoppeling 

met de organisaties had in die periode 

nog in het geheel niet plaats gevonden.  

De eerste volledige cyclus van 

subsidieverlening en –verantwoording 

op basis van de nieuwe verordening en 

het in 2008 vastgestelde beleid en de 

Algemene Subsidieverordening 

Vlissingen 2008  (ASV) was derhalve nog 

niet afgerond.  

Gegeven dit feit heeft de 

rekenkamercommissie zich 

geconcentreerd op de vraag of de sturing 

‚aan de voorkant‛ goed plaatsvindt, zodat 

controle en evaluatie ook daadwerkelijk 

mogelijk is. 

In de tekst zal vermeld worden dat de 

cyclus nog niet helemaal afgerond was en 

er enkel een toets op volledigheid en 

tijdigheid heeft plaatsgevonden. 

 

Het onderzoeksterrein is de afgelopen 2 

jaren steeds aan veranderingen 

onderhevig geweest. Sommige 

veranderingen zijn fasegewijs ingevoerd, 

zoals bijvoorbeeld het werken met de 

DAP-kaarten.  Voor het subsidiejaar 

2009 is met Palladium hiervoor een pilot  

uitgevoerd, met als doel de voor- en 

nadelen in beeld te brengen. Andere 

organisaties hebben in de 

aanvraagcyclus voor 2010 voor de eerste 

maal de DAP-kaarten gebruikt. In de 

periode van onderzoek was dit proces 

ook nog niet geëvalueerd. Het 

onderzoeksmoment kwam ook voor dit 

onderwerp te vroeg om conclusies op te 

kunnen baseren. 

In tekst zal worden opgenomen dat de 

DAP-kaarten nieuw zijn voor veel 

organisaties. Kritiek op DAP-kaarten heeft 

dus ook te maken met het feit dat deze 

nieuw zijn voor de meeste organisaties. 

Wel doet de gemeente er verstandig aan 

deze kritiek meenemen bij de verdere 

ontwikkeling van de DAP-kaarten. 

Op alle andere beleidsterreinen naast 

cultuur bestaan actuele, door de 

gemeenteraad vastgestelde beleidsnota’s.  

Er zal duidelijker vermeld worden dat er 

op alle andere beleidsterreinen naast 

cultuur wel beleidsnota’s aanwezig zijn. 
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Overigens wordt in paragraaf 3.2 ook een 

opsomming gegeven van onderliggende 

beleidsnota’s. 

De conclusie dat er op verschillende 

beleidsterreinen een duidelijke uitgewerkte 

visie van de gemeente ontbreekt op wat zij 

precies wil bereiken met het gemeentelijk 

subsidiebeleid is een conclusie die wordt 

bevestigd in de Nota Subsidiebeleid 

(Inleiding 1.1). De rekenkamercommissie 

doelt hier verder op de summiere 

doorvertaling van beleidsnota’s in de 

Beleidsregels. Hoewel de Beleidsregels 

worden aangemerkt als een verdere 

voornamelijk juridische vertaling van het 

subsidiebeleid, is dit document toch 

bedoeld als een brug tussen het beleids- 

en het uitvoeringskader. 

Hoewel de roep om een 

beleidsinhoudelijke visie van de gemeente 

inderdaad vooral vanuit de culturele 

sector komt, is het niet zo dat alle andere 

organisaties een duidelijk beeld hebben 

van wat de gemeente Vlissingen op het 

voor hun betreffende beleidsterrein 

middels subsidieverstrekking wil 

bereiken. Palladium is daar een duidelijk 

voorbeeld van. Ook daar bestaat de 

behoefte aan een duidelijke beleidsvisie 

(lees: vertaling van de betreffende 

beleidsnota naar ambities, doelen en 

middelen) van de gemeente. 

Bovengenoemde zaken stellen de 

methodologie van het onderzoek en de 

validiteit van de conclusies ter discussie. 

De rekenkamercommissie gaat er vanuit 

dat met de beantwoording van 

bovenstaande reacties en de daarbij 

aangegeven verduidelijkingen in het 

rapport, hierover geen discussie is. 

Inhoudelijk  

In het rapport wordt aangegeven onder 

het kopje 2.2 Begrippen en definities, dat 

er sprake is van een budgetsubsidie 

wanneer de instelling op basis van een 

beschikking tot subsidieverlening met 

een uitvoeringsovereenkomst (Awb 4:36) 

een aantal activiteiten realiseert. Dit zou 

tot de veronderstelling kunnen leiden, 

Aanpassen in de tekst. 
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dat er altijd een 

uitvoeringsovereenkomst vereist is. 

Uit de toelichting op artikel 10 ASV 

blijkt echter, dat bij de bepaling van de 

subsidiesoort de hoogte van het te 

verlenen bedrag leidend is, niet de 

aanwezigheid van een 

uitvoeringsovereenkomst (UVOK). Meer 

dan € 50.000,- betekent budgetsubsidie.  

Zowel artikel 4.36 Awb als artikel 10 

ASV bevatten een zogeheten kan-

bepaling: 

Art. 4.36 lid 1: ter uitvoering van de 

beschikking tot subsidieverlening kan 

een overeenkomst worden gesloten. 

Alhoewel artikel Awb 4:36 en de ASV er 

van uitgaan dat het ‘kan’ (optioneel) gaat 

de Nota Subsidiebeleid bij de definitie van 

Budgetsubsidies (bijlage 3) er vanuit dat 

er een uitvoeringsovereenkomst is. 

ASV art 10 lid 1a derde bolletje 

• Budgetsubsidie: een subsidie waarbij 

de instelling een bedrag krijgt 

toegewezenom een tevoren 

overeengekomen activiteitenplan uit te 

voeren. Een en ander kan worden 

vastgelegd in een 

uitvoeringsovereenkomst. 

In de uitvoering is er tot nu toe voor 

gekozen de voorwaarden, die op de 

subsidieverlening van toepassing zijn, in 

de beschikking op te nemen. Hieronder 

moeten ook verstaan worden de 

activiteiten die er van een organisatie 

verwacht worden, zowel de aantallen als 

de kwaliteit. De invoering van de UVOK  

wordt in overleg met de organisaties 

geleidelijk gedaan. Nu voor de derde 

maal aan aanvraagproces is doorlopen 

zijn de beschikkingen inmiddels dermate 

uitgebreid dat er ook een UVOK 

gemaakt zou kunnen worden. Dit wordt 

in de volgende cyclus verder verfijnd. 

Zie vorige opmerking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de tekst wordt het idee gewekt, dat 

DAP-kaarten optioneel zijn. Ingaande 

subsidiejaar 2010 zijn deze kaarten 

echter verplicht bij de aanvragen om 

budgetsubsidie. 

De toepassing van DAP kaarten is volgens 

de Nota Subsidiebeleid optioneel (zie 

bijlage 3: ‚DAP kaarten die deel uit 

(kunnen) maken van de aanvraag tot 

subsidieverlening…‛ ). 

Op bladzijde 18 onder 3.1.3 Beleidsregels 

wordt gesteld dat de Beleidsregels in 

Dit is in overeenstemming met wat 

opgenomen is in de inleiding van de 
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eerste instantie zijn ingedeeld naar de 

beleidsterreinen die in de 

subsidieplafonds 2008 zijn opgenomen.  

De Beleidsregels zijn echter gebaseerd 

op een landelijk gebruikt format, dat 

voor de Vlissingse situatie is aangepast.  

Beleidsregels zelf. Van een landelijk 

gebruikte format is ons niets bekend. 

 

 

Voor 2008 waren formeel geen 

subsidieplafonds vastgesteld. De in 2008 

verleende subsidies vormden de basis 

voor de hoogte van de subsidies in de 

jaren daarna. 

Vermelden in de tekst. 

Op bladzijde 20 onder 3.4 wordt er van 

uit gegaan dat de afdeling SBP voor de 

reorganisatie van 2007 ook al bestond. 

Dit is echter niet het geval. Zowel SBP 

als A&S zijn nieuw ontstaan bij de 

reorganisatie. Subsidies werden tot dan 

verleend door de beleidsmedewerkers 

van de afdeling Maatschappelijke 

Ontwikkeling, onderdeel van de directie 

Maatschappelijke Zaken. In de nieuwe 

organisatie werden alle gemeentelijke 

beleidsmedewerkers geconcentreerd op 

de afdeling SBP, de uitvoerende 

medewerkers zijn op de andere 

afdelingen terecht gekomen. 

Subsidieadviseurs werkten voortaan op 

de afdeling A&S. 

Ook de juridische cluster van de afdeling 

Bedrijfsvoering is nauw betrokken bij de 

subsidieverlening, niet alleen bij 

bezwaarschriften maar ook adviseren zij 

bij vragen in de processen van verlening 

en vaststelling.  

Aanpassen in de tekst. 

Op bladzijde 21 wordt gesproken over 

een jaarlijkse evaluatie in april als ware 

het staande praktijk voor alle 

beleidsterreinen. Dit proces staat echter 

nog aan het begin. Per organisatie is hier 

al wel sprake van. 

Aanpassen in de tekst. 

De subsidieplafonds worden inmiddels 

per organisatie vastgesteld en 

gepubliceerd. Er wordt daarbij geen 

onderscheid meer gemaakt in  

professionele en niet-professionele 

instellingen. 

Dat er geen onderscheid meer wordt 

gemaakt tussen professionele en niet-

professionele instellingen is in afwijking 

van de Nota Subsidiebeleid (hoofdstuk 5). 

Vermelden in de tekst. 
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In de opsomming van de rolverdeling 

wordt aangegeven dat alle aanvragen tot 

subsidieverlening , inclusief de 

gemotiveerde besluitvorming ter 

kennisname naar de raad gaan. Dit is 

niet het geval. Volgens de geldende 

afspraken wordt het 

subsidieprogramma, wat een financieel 

overzicht is van alle verleende subsidies 

per programma per organisatie, ter 

kennisname naar de raad gestuurd. 

Vermelden in de tekst. 

De rekenkamercommissie vindt het ter 

kennisname sturen aan de raad van een 

subsidieprogramma wat een financieel 

overzicht is, te mager om de raad haar 

sturende en controlerende rol goed te 

kunnen laten vervullen. 

Met name omdat de subsidieverleningen 

steeds meer inhoudelijke stuurinformatie 

(gaan) bevatten. Zeker op beleidsvelden 

waar de raad geen heldere (SMART) 

beleidskaders heeft vastgesteld. 

De grote lijn van de reacties lijkt erg 

bepaald door het moment van de 

enquête. De organisaties (behalve 

Palladium) hadden weliswaar voor de 

tweede maal de DAP-kaarten ingevuld 

(aanvraag 2010 en 2011), maar er had 

nog geen overleg plaatsgevonden met de 

gemeentelijk medewerkers over de 

inhoud. De verantwoording voor 2010 

eerst uiterlijk 31 mei 2011 worden 

ingeleverd. Er was derhalve nog geen 

brede, definitieve feedback. 

Verder wordt vermeld, dat de 

geënquêteerde organisaties de DAP-

kaarten uitsluitend als cijferexercitie 

zien. Er wordt op de kaart echter wel 

degelijk gevraagd naar het beleidsterrein 

waarop de activiteiten gaan 

plaatsvinden. 

Deze opmerking is voor de organisatie 

als een signaal geweest om de DAP-

kaarten meer als beleidsinstrument te 

gaan profileren.  

Op de DAP-kaart wordt inderdaad ook 

gevraagd naar het beleidsterrein waarop 

activiteiten gaan plaatsvinden. Naar het 

verband tussen de door de subsidiënt 

geplande activiteiten en de 

beleidsdoelstelling op het betreffende 

beleidsterrein (hoe dragen deze bij aan het 

bereiken daarvan?) wordt echter niet 

geïnformeerd. 

Conclusie sturing (4.2.3) is te kort door 

de bocht. Al eerder in deze reactie is 

aangegeven waarom er in de periode 

april t/m augustus nog geen resultaten 

van het in februari vastgestelde beleid 

konden worden gemeten. 

Vermelden in de tekst dat Cultuurnota nog 

geen uitgangspunt was voor 

subsidiebeleid 2010. De 

rekenkamercommissie is echter van 

mening dat de Cultuurnota zonder de 

onderliggende deelnota’s niet voldoende 

specifiek is t.a.v. ambities, doelen en 

middelen. Dus ook voor de aanvragen 

2011 ontbreekt vertaling van beleid naar 

uitvoering. 
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Er wordt in het rapport uitgegaan van 

het feit, dat de stichting Kunst en 

Cultuur subsidie verleent aan een aantal 

kleinere culturele instellingen. Dit is in 

het verleden zo geweest, maar sedert de 

nieuwe manier van subsidieverlening is 

dat niet meer het geval.  

De Nota Subsidiebeleid beschrijft deze 

praktijk voor zowel het cultuur- als het 

sportbeleid. Indien dit niet meer wordt 

toegepast is dit in afwijking van de door 

de raad vastgestelde nota 

 

Niet alle culturele activiteiten hebben 

prioriteit 2, alleen de bibliotheek en 

kunsteducatie worden met name 

genoemd in de beleidsnota. Overige 

activiteiten c.q. organisaties hebben 

prioriteit 3. 

In de Nota staan zowel Kunsteducatie 

Walcheren, Maritiem MuZeeum als 

Stichting Kunst en Cultuur op prioriteit 2. 

Film by the sea en Zeeuwse Komedie staan 

op 3. Organisaties die activiteiten 

organiseren in het kader van 

Amateurkunst en die vanuit DAK 

gesubsidieerd worden staan op prioriteit 1.  

Zoals eerder in deze reactie aangegeven 

is het niet voorgeschreven dat er een 

UVOK bestaat naast de 

verleningbeschikking. Tot nu toe is er 

voor gekozen de overeengekomen 

activiteiten in de beschikking te 

benoemen. 

Zie eerdere opmerking over kan-bepaling 

uitvoeringsovereenkomst. 

De conclusie wordt getrokken dat de 

praktijk voor de culturele instellingen 

niet voldoet aan de vereiste van de Nota 

subsidiebeleid. Het is niet helemaal 

duidelijk wat hier mee wordt bedoeld. 

De Nota Subsidiebeleid stelt heldere eisen 

aan de budgetsubsidies. In het rapport 

wordt dit nader toegelicht. 

Het zonder overnemen van de conclusie 

van een organisatie waarin de 

Westerschelde wordt benoemd als 

bestemming van de middelen is wellicht 

wat kort door de bocht. 

We nemen dit op als een citaat van een 

instelling ter illustratie hoe men tegen het 

beleid aankijkt. 

De conclusie dat er te weinig ruimte is 

om als onderneming te functioneren, 

waarbij er zonder meer van uit wordt 

gegaan dat er een terugstortverplichting 

is bij overschot, lijkt meer gebaseerd op 

vooronderstellingen dan op feiten. Er 

zijn geen concrete verzoeken hiertoe 

bekend van deze drie organisaties. In de 

recente praktijk is gebleken dat het 

tegendeel eerder waar lijkt te zijn. De 

risico’s c.q. tekorten worden 

veronderstelt afgedekt te worden door 

Een van de voorwaarden voor 

ondernemerschap is het toestaan van 

vorming van reserves om toekomstige 

risico’s op te vangen. Indien de prikkels 

vanuit de gemeente erop gericht zijn om 

deze reservevorming tegen te gaan, 

ontstaat het gedrag zoals aangegeven in 

het voorbeeld. Organisatie veronderstellen 

dat de gemeente de risico’s ook wel op zal 

vangen. 

Het koppelen van voorwaarden aan 

‚overschotten‛ past niet in een systeem 
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de gemeente. 

Voor de opbouw van reserves gelden 

inderdaad bepalingen, die als beperkend 

kunnen worden ervaren. De hoogte voor 

bestemmingsreserves is echter niet 

gelimiteerd, evenals die voor 

voorzieningen het niet is. Er zijn alleen 

voorwaarden voor de termijnen waarop 

en zaken waarvoor deze publieke 

middelen mogen worden gebruikt. 

waarin de focus ligt op het behalen van 

prestaties in plaats van op het vergoeden 

van de werkelijke kosten. 

De conclusie dat er weinig ruimte is om 

als onderneming te functioneren wordt 

aangepast naar dat er weinig (positieve) 

prikkels zijn om als onderneming te 

functioneren. Andere voorbeelden van 

positieve prikkels zijn bijvoorbeeld een 

norm eigen inkomen, spreiding van 

inkomsten uit verschillende bronnen, 

stimulering bedrijfsplannen, meerjarige 

zekerheid subsidie inkomsten etc. 

De algemene conclusie geeft met name 

conclusies over de onderzochte zaken op 

het beperkte terrein van cultuur. Feit is 

echter, dat alle beleidskaders zijn 

vastgesteld op alle terreinen en dat er 

alleen nog op de deelterreinen van 

cultuur nader beleid geformuleerd gaat 

worden. 

De koppeling beleid-prestaties-middelen 

is er derhalve voor alle beleidsterreinen. 

Duidelijk is wel, dat er zaken nog in 

ontwikkeling zijn, zoals de UVOKs. 

De rekenkamercommissie is van mening 

dat ondanks de aanwezigheid van 

beleidsnota’s op alle beleidsterreinen 

behalve cultuur de doorvertaling van dit 

beleid naar wat men nu precies wil 

bereiken door middel van 

subsidieverstrekking summier is. Dit zou 

naar onze mening toch concreter 

omschreven moeten worden in de 

Beleidsregels. Als gevolg hiervan zijn er 

dan ook weinig concrete (smart) 

prestatieafspraken terug te vinden in dit 

document, die weer als basis zouden 

moeten dienen voor de bilaterale 

afspraken in een 

uitvoeringsovereenkomst. Zie ook de 

eerdere opmerking t.a.v. hetgeen in de 

inleiding van de Nota Subsidiebeleid is 

opgenomen over beleid. 

Verder wordt de indruk gewekt dat de 

landelijke conclusie zonder meer op 

Vlissingen van toepassing is. Echter, in 

Vlissingen is in de beleidsregels 

duidelijk aangegeven voor welke 

activiteiten onder welke voorwaarden er 

op welk beleidsterrein welke middelen 

verstrekt kunnen worden. 

Rekenkamercommissie is van mening dat 

er nog lang niet altijd prestatieafspraken 

gemaakt worden o.b.v. juiste prestatie-

indicatoren, en dat er in die gevallen 

moeilijk iets te zeggen valt over de 

effectiviteit  van deze 

subsidieverstrekkingen. 

Onduidelijk is hoe de in dit schema 

gehanteerde toetsingsnormen tot stand 

zijn gekomen. Er zit op sommige punten 

spanning op de verhouding met de 

wettelijke kaders en de door het 

gemeentebestuur geformuleerde 

uitgangspunten. De relatie met het op 

Zie toegevoegde tekst hoofdstuk 2.3.2. 
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blz. 14 genoemde governance is niet 

overal even helder. 

Sturen punt 3: Er zijn (bijna) geen 

terreinen te benoemen waarop geen 

beleid is geformuleerd. Het is voor de 

subsidieadviseurs altijd mogelijk de 

benodigde toets uit te voeren in 

samenwerking met de betreffende 

beleidsmedewerker en door het 

raadplegen van de betreffende 

beleidsnota. 

Kennelijk zijn beleidsnota’s niet zo smart 

dat de koppeling tussen beleid en 

uitvoering terug te vinden is in de 

Beleidsregels, zodat subsidieadviseurs 

genoodzaakt zijn aanvragen voor te 

leggen aan SBP. Idealiter zou dit niet 

nodig moeten zijn. Dit zou de uniformiteit 

ook ten goede komen.  

Sturen punt 6: De gemeenteraad stelt de 

budgetten per programma vast, waar 

wel degelijk  wordt aangegeven welke 

middelen beschikbaar zijn voor reguliere 

jaarlijkse activiteiten en welke middelen 

beschikbaar zijn voor bijzondere 

(incidentele) activiteiten. Zo heeft de 

raad bijvoorbeeld de laatstgenoemde 

middelen voor 2011 vastgesteld op nul.  

De raad stelt de begroting vast met daarin 

de budgetten per programma. Hierin 

staan inderdaad de incidentele activiteiten 

(majeure afwijkingen) apart vermeld. De 

reguliere jaarlijkse subsidies staan onder 

de noemer bestaand beleid. Niet 

inzichtelijk is hoe deze post nu is 

opgebouwd. 

De rekenkamercommissie is van mening 

dat de raad op het moment dat zij zich 

moet uitspreken over incidentele 

afwijkingen te weinig op de hoogte is van 

de gang van zaken met betrekking tot het 

subsidiebeleid binnen een programma. 

Conclusies t.a.v. sturing: De 

gemeenteraad stuurt wel degelijk door 

het vaststellen van budgetten, 

beleidsnota’s en het beschikbaar stellen 

van middelen aan organisaties voor 

duidelijk omschreven werkzaamheden 

De rekenkamercommissie is van mening 

dat de raad , ondanks dat zij beleidskaders 

en budgetten vaststelt, het subsidiebeleid 

op indirecte en daardoor onbewuste 

manier stuurt. 

Beheersen punt 7: Het feit dat de 

beleidsregels voor cultuur nog niet 

helemaal zijn uitgewerkt wil niet zeggen 

dat de werkprocedures niet zijn 

uitgewerkt. Dit zijn twee verschillende 

procedures. Het werkproces bij de 

subsidieverlening is gestructureerd, 

gebaseerd op de digitale werkprocessen 

in Flower en Verseon, zoals elders in de 

onderzoeksrapportage ook al is 

geconstateerd.  

Het werkproces is uiteraard wel 

gestandaardiseerd (geautomatiseerd), 

maar niet beschreven. 

Beheersen punten 8: Alleen voor cultuur 

moeten op de deelterreinen nog 

prestatie-indicatoren geformuleerd 

worden. Het feit dat organisaties ergens 

Er zijn wel prestatie-indicatoren, maar 

culturele instellingen (en ook enkele niet-

culturele instellingen) kunnen weinig tot 
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niet tevreden over zijn wil niet zeggen 

dat het niet bestaat. De activiteiten 

(=output) waar subsidie voor wordt 

verleend worden benoemd in de 

beschikkingen; de hoogte van de 

subsidie is hierop gebaseerd. De 

doelmatigheidsprikkels waren geen 

geformuleerd uitgangspunt bij de start 

van de nieuwe werkwijze. 

niets met huidige prestatie-indicatoren. 

Doelmatigheidsprikkels zijn noodzakelijk 

om ervoor te zorgen dat de verhouding 

Dienst- Activiteit-Product-Kosten sober en 

doelmatig is. Sober en doelmatig is een 

belangrijke voorwaarden uit de Nota 

Subsidiebeleid. 

Beheersen punt 11a: hier wordt gesteld 

dat er geen concrete afspraken over 

eventuele gevolgen bij het niet behalen 

van afgesproken resultaten worden 

gemaakt. Dit behoeft nuancering. Van 

begin af aan weliswaar op kleine schaal 

maar meer en meer wordt in de 

beschikking medegedeeld, wat de 

consequentie is als er niet aan een 

bepaalde voorwaarde wordt voldaan.  

Zo is met twee van de drie 

geënquêteerde organisaties in het 

afgelopen jaar een intensief 

overlegtraject doorlopen over de mate 

van subsidiëring en de voorwaarden die 

daar aan verbonden zijn. Het overleg 

vond zowel bestuurlijk als ambtelijk 

plaats. De sturings- c.q. 

beheersingsgraad bij de 

subsidieverlening was in die gevallen 

zeer hoog. 

 

Beheersen punt 11b: dit 

toetsingscriterium geeft aan, dat er 

duidelijke afspraken gemaakt zouden 

moeten worden met gesubsidieerde 

instellingen wie financieel en/of 

bestuurlijk verantwoordelijk is als het 

mis gaat en over de risicoverdeling 

(escalatie). Verantwoordelijkheden en 

aansprakelijkheden van 

stichtingsbesturen zijn bij wet geregeld. 

Verder heeft elke stichting statuten, 

waar over deze onderwerpen ook zaken 

worden bepaald. Een stichting is een 

rechtspersoon waarvan het 

gemeentebestuur geen 

verantwoordelijkheden over hoeft te 

nemen als het mis gaat. 

Waar het in dit toetsingscriterium om gaat 

is dat er sluitend systeem is om misbruik 

tegen te gaan. Afspraken ten aanzien van 

mogelijke sancties dienen gedurende alle 

stappen in het subsidieproces 

gecommuniceerd te worden richting de 

subsidieontvanger. Bijvoorbeeld door in 

de verleningbeschikking op te nemen dat 

bij fraude consequent aangifte wordt 

gedaan bij het OM, dat er wordt 

teruggevorderd inclusief wettelijke rente 

en dat een subsidie lager of geheel niet 

wordt uitgekeerd indien de prestaties niet 

worden gerealiseerd.  
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Maatschappelijke verantwoordelijkheid 

is voor de gemeente altijd een afweging 

bij de bepaling in hoeverre er wordt 

ingegrepen als de stichting het niet meer 

kan redden. Dit wordt per situatie en per 

organisatie bekeken als de 

omstandigheden zich voordoen. 

Beheersen punt 11c: de inschatting dat 

de gemeente geen bevoegdheden heeft 

om gedurende het lopende subsidiejaar 

in te grijpen is weinig onderbouwd. 

De rekenkamercommissie heeft nergens 

een monitoringsplan aangetroffen of 

bepalingen die het mogelijk maken om 

tussentijds in te grijpen. 

Het Subsidieprogramma is een 

document bedoeld om weer te geven 

welke organisaties welke bedragen aan 

subsidie gaan ontvangen het komende 

jaar. Het maakt ook inzichtelijk welke 

middelen er in een bepaald programma 

worden besteed. Het is niet bedoeld om 

beleidsdoelstellingen te linken aan de 

hoogte van subsidies. 

Er wordt niet gedoeld op het linken van 

beleidsdoelstellingen aan de hoogte van 

individuele subsidies, maar aan het linken 

van beleidsdoelstellingen aan budgetten 

per programma. 

De sturing op tekortfinanciering is door 

de jaren heen gegroeid bij de 

instellingen. Het huidige 

bekostigingssysteem is juist een 

instrument om de sterke 

subsidiegerichtheid te verminderen. Dit 

is echter een cultuuromslag die per 

definitie veel tijd zal vragen. 

De rekenkamercommissie deelt deze 

mening. Neemt niet weg dat het huidige 

bekostigingssysteem als instrument ook 

nog verder doorontwikkelt moet worden 

om deze cultuuromslag te 

bewerkstelligen. 

Verantwoorden punt 15: In het 

periodieke bestuurlijke zowel als 

ambtelijke overleg met de organisaties 

die budgetsubsidie ontvangen wordt wel 

degelijk bijgestuurd indien er aanleiding 

toe is. Invalshoek wordt dan gevormd 

door de activiteiten waar de subsidie 

voor wordt verleend. 

In de beschikkingen wordt geen melding 

gemaakt van een dergelijke wijze van 

sturing. Conform de beschikking 

beoordeelt de gemeente alleen achteraf op 

basis van de aanvraag tot 

subsidievaststelling. Instellingen dienen 

wel te melden indien activiteiten niet 

doorgaan of er afwijkingen zijn van het 

activiteitenplan 

Gesteld wordt dat de gemeenteraad 

indirect invloed uit kan oefenen op de 

beleidterreinen waarop subsidie 

verstrekt wordt. De raad stuurt echter 

direct bij de vaststelling van de 

beleidskaders en kan op elk moment 

over elk beleidsterrein vragen stellen en 

informatie inwinnen. De praktijk heeft 

geleerd dat van deze instrumenten ook 

De rekenkamercommissie is van mening 

dat de raad inderdaad stuurt op het 

niveau van het beleidskader door het 

vaststellen van beleidsnota’s. Echter, door 

het informatiegebrek over het verloop en 

de resultaten van het subsidiebeleid is de 

raad nauwelijks in staat het beleid bij te 

sturen.  

Een voorbeeld hiervan is Palladium: 
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gebruik gemaakt wordt. 

Niet duidelijk wordt gemaakt op welke 

beleidsterreinen een visie van de 

gemeente ontbreekt. 

ondanks het feit dat deze instelling pilot is 

geweest bij de invoering van de DAP-

kaart heeft de raad op het moment dat zij 

zich moet uitspreken over de aanpassing 

van het subsidiebudget van deze 

organisatie weinig voeling met wat deze 

instelling nu precies voor de gemeente 

uitvoert. 

De rekenkamercommissie pleit ervoor de 

raad op hoofdlijnen via de P&C-cyclus te 

informeren over de stand van zaken met 

betrekking tot het subsidiebeleid, zowel 

op financieel als beleidsinhoudelijk 

niveau. 
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Tweede periode ambtelijk wederhoor 

 

Ambtelijke reactie 

 

Reactie rekenkamercommissie 

Algemeen  

De titel van het onderzoeksrapport 

suggereert dat het hele terrein van de 

subsidieverstrekking in Vlissingen is 

onderzocht. Uit de inhoud van het stuk 

blijkt echter, dat de bevindingen zijn 

gebaseerd op 13 enquêtes met 

organisaties die een budgetsubsidie 

ontvingen in 2009 en op 3 

vraaggesprekken met culturele 

organisaties. Dit is een zeer klein deel 

van het gehele terrein en daar weer een 

zeer specifiek deeltje van. Op de overige 

beleidsterreinen en bij andere 

subsidiesoorten is in het geheel niets 

onderzocht. 

Hier verwijzen wij naar het commentaar 

van de rekenkamercommissie dat bij het 

eerste ambtelijk wederhoor op dit punt is 

gegeven (zie voorgaande tabel). 

 

De Cultuurnota 2010-2014 is op 15 

februari door de gemeenteraad als kader 

vastgesteld. De werking er van kon in de 

onderzoeksperiode zo kort daarna (april  

t/m augustus 2010) uiteraard nog niet 

gemeten worden. De subsidies over 2008, 

2009 en 2010 waren immers verleend in 

de oude situatie. Eerst op de 

subsidieverlening m.i.v. 2011 is het 

nieuwe cultuurbeleid van toepassing. 

Hier verwijzen wij naar het commentaar 

van de rekenkamercommissie dat bij het 

eerste ambtelijk wederhoor op dit punt is 

gegeven (zie voorgaande tabel). 

 

Verder zijn in de onderzoeksperiode de 

subsidieaanvragen voor 2011 en de 

verantwoordingen over 2009 pas 

binnengekomen. Die formulieren zijn 

getoetst op volledigheid en tijdigheid. 

Een inhoudelijke c.q. financiële toets was 

nog niet gedaan en de terugkoppeling 

met de organisaties had in die periode 

nog in het geheel niet plaats gevonden.  

De eerste volledige cyclus van 

subsidieverlening en –verantwoording 

op basis van de nieuwe verordening en 

het in 2008 vastgestelde beleid en de 

Algemene Subsidieverordening 

Vlissingen 2008  (ASV) was derhalve nog 

Hier verwijzen wij naar het commentaar 

van de rekenkamercommissie dat bij het 

eerste ambtelijk wederhoor op dit punt is 

gegeven (zie voorgaande tabel). 
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niet afgerond.  

Het onderzoeksterrein is de afgelopen 2 

jaren steeds aan veranderingen 

onderhevig geweest. Sommige 

veranderingen zijn fasegewijs ingevoerd, 

zoals bijvoorbeeld het werken met de 

DAP-kaarten.  Voor het subsidiejaar 

2009 is met Palladium hiervoor een pilot  

uitgevoerd, met als doel de voor- en 

nadelen in beeld te brengen. Andere 

organisaties hebben in de 

aanvraagcyclus voor 2010 voor de eerste 

maal de DAP-kaarten gebruikt. In de 

periode van onderzoek was dit proces 

ook nog niet geëvalueerd. Het 

onderzoeksmoment kwam ook voor dit 

onderwerp te vroeg om conclusies op te 

kunnen baseren. 

Hier verwijzen wij naar het commentaar 

van de rekenkamercommissie dat bij het 

eerste ambtelijk wederhoor op dit punt is 

gegeven (zie voorgaande tabel). 

 

Op alle andere beleidsterreinen naast 

cultuur bestaan actuele, door de 

gemeenteraad vastgestelde beleidsnota’s.  

Hier verwijzen wij naar het commentaar 

van de rekenkamercommissie dat bij het 

eerste ambtelijk wederhoor op dit punt is 

gegeven (zie voorgaande tabel). 

 

Bovengenoemde zaken stellen de 

methodologie van het onderzoek en de 

validiteit van de conclusies ter discussie. 

Hier verwijzen wij naar het commentaar 

van de rekenkamercommissie dat bij het 

eerste ambtelijk wederhoor op dit punt is 

gegeven (zie voorgaande tabel). 

 

Inhoudelijk  

Op bladzijde 26 onder 3.1.3 Beleidsregels 

wordt gesteld dat de Beleidsregels in 

eerste instantie zijn ingedeeld naar de 

beleidsterreinen die in de 

subsidieplafonds 2008 zijn opgenomen.  

De Beleidsregels zijn echter gebaseerd 

op een landelijk gebruikt format, dat 

voor de Vlissingse situatie is aangepast.  

Hier verwijzen wij naar het commentaar 

van de rekenkamercommissie dat bij het 

eerste ambtelijk wederhoor op dit punt is 

gegeven (zie voorgaande tabel). 

 

Op bladzijde 29 onder 3.4 wordt de 

afdeling VVH genoemd als adviseur bij 

vragen in de processen van verlening en 

vaststelling. Dit moet zijn: de juridische 

cluster van de afdeling Bedrijfsvoering. 

Deze is nauw betrokken bij de 

subsidieverlening, niet alleen bij 

bezwaarschriften, maar ook als adviseur 

Aangepast in de tekst. 
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in hiervoor genoemde processen. 

In de opsomming van de rolverdeling 

wordt aangegeven dat alle aanvragen tot 

subsidieverlening , inclusief de 

gemotiveerde besluitvorming ter 

kennisname naar de raad gaan. Dit is 

niet het geval. Volgens de geldende 

afspraken wordt het 

subsidieprogramma, wat een financieel 

overzicht is van alle verleende subsidies 

per programma per organisatie, ter 

kennisname naar de raad gestuurd. 

Hier verwijzen wij naar het commentaar 

van de rekenkamercommissie dat bij het 

eerste ambtelijk wederhoor op dit punt is 

gegeven (zie voorgaande tabel). 

 

De grote lijn van de reacties lijkt erg 

bepaald door het moment van de 

enquête. De organisaties (behalve 

Palladium) hadden weliswaar voor de 

tweede maal de DAP-kaarten ingevuld 

(aanvraag 2010 en 2011), maar er had 

nog geen overleg plaatsgevonden met de 

gemeentelijk medewerkers over de 

inhoud. De verantwoording voor 2010 

eerst uiterlijk 31 mei 2011 worden 

ingeleverd. Er was derhalve nog geen 

brede, definitieve feedback. 

Verder wordt vermeld, dat de 

geënquêteerde organisaties de DAP-

kaarten uitsluitend als cijferexercitie 

zien. Er wordt op de kaart echter wel 

degelijk gevraagd naar het beleidsterrein 

waarop de activiteiten gaan 

plaatsvinden. 

Deze opmerking is voor de organisatie 

als een signaal geweest om de DAP-

kaarten meer als beleidsinstrument te 

gaan profileren.  

Hier verwijzen wij naar het commentaar 

van de rekenkamercommissie dat bij het 

eerste ambtelijk wederhoor op dit punt is 

gegeven (zie voorgaande tabel). 

 

Casus Kunst en Cultuurbeleid  

Voor dit onderzoek is gekozen voor 

Cultuurbeleid als casus. In hoofdstuk 4 

wordt uitgebreid stilgestaan bij het 

cultuurbeleid. Opvallend is de keuze om 

de cultuurnota 2010-2014 als casus te 

gebruiken, aangezien deze pas is 

vastgesteld na de periode waarover het 

onderzoek naar subsidiebeleid in zijn 

algemeenheid gaat. Er wordt ook 

regelmatig een inhoudelijke opmerking 

De rekenkamercommissie heeft niet de 

Cultuurnota 2010-2014 als casus genomen 

maar het cultuurbeleid. Daarbij is het 

beleid niet op inhoud beoordeeld maar op 

kwaliteit van de kaderstelling, de mate 

van grip op de uitvoering en of de 

gemeenteraad voldoende zicht heeft op 

de resultaten. 
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over het cultuurbeleid zelf gemaakt, dit 

gaat verder dan de hoofdvraag va het 

onderzoek, zoals geformuleerd op 

pagina 11. 

Op pagina 39 wordt het door de 

gemeente georganiseerde cultuurdebat 

neergezet als een ‚zogenaamd‛ 

cultuurdebat. Tegen deze devaluatie 

hebben wij bezwaar. 

Het woordje ‚zogenaamd‛ is door de 

rekenkamercommissie niet gebruikt om 

het cultuurdebat te devalueren. 

Desalniettemin zullen we dit aanpassen in 

de tekst. 

Op pagina 41 bij punt ‚d‛ wordt 

aangegeven dat de relatie tussen de 

hoofddoelen en de beleidskeuzen 

onduidelijk zijn. Hierbij wordt het 

voorbeeld genoemd van samenwerking 

met de concertzaal in Middelburg en de 

Grote Kerk in Veere. Hier is echter geen 

sprake van onduidelijkheid of 

tegenstrijdigheid. Het feit dat we op 

Walchers niveau kijken naar 

organisatorische samenwerking houdt 

niet in dat er aanbod uit de stad 

verdwijnt. Het is juist een voorbeeld van 

hoe efficiënter gewerkt kan worden om 

er voor te zorgen dat er een kwalitatief 

goed aanbod op het gebied van klassieke 

muziek blijft bestaan. 

Bij dit punt wil de rekenkamercommissie 

wijzen op het feit dat niet uit de 

Cultuurnota opgemaakt kan worden op 

welk gebied men de stad Vlissingen als 

podium ziet en in welke gevallen 

efficiëntie door samenwerking de 

voorkeur heeft. 

De constatering dat op pagina 42 dat de 

deelnota’s nog niet zijn vastgesteld is 

juist. Aangezien de cultuurnota zelf pas 

in februari 2010 is vastgesteld, is het ook 

niet mogelijk om deze deelnota’s al in de 

onderzoeksperiode te hebben 

vastgesteld. De constatering dat 

hierdoor elk kader ontbreekt voor het 

subsidiebeleid is te kort door de bocht. 

Op pagina 42 is niet opgenomen dat elk 

kader ontbreekt. Wel dat een belangrijk 

inhoudelijk kader ontbreekt omdat de 

Cultuurnota onvoldoende specifiek is.  

Ook de constatering dat de nota zich 

vooral richt op podiumkunsten is naar 

onze mening niet juist. Van de tien 

beleidskeuzen, gaan er vijf over 

podiumkunsten en vijf over andere 

vormen van kunst en cultuur. Dat er vijf 

over podiumkunsten gaan is niet 

opvallend, aangezien dit een breed veld 

betreft van popmuziek, festivals, 

klassieke muziek tot theater.  

Op zich juist dat een aantal beleidskeuzen 

over andere vormen gaan, maar deze zijn 

niet of nauwelijks onderbouwd. Ook de 

instellingen zelf zijn overigens van 

mening dat de nota zich vooral richt op 

podiumkunsten. 

Op pagina 45 worden de bezuinigingen Dat kan zo zijn, maar is niet specifiek 
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voor de toekomst geschetst. Bij de 

Cultuurwerf is de zin toegevoegd: 

‚Tenslotte moet er daarnaast op de 

cultuursector in zijn geheel vanaf 2012 

nog eens 400.000 euro structureel 

worden bezuinigd, wat mogelijk ook 

invloed heeft op de hoogte van het 

subsidiebudget voor de Cultuurwerf‛. 

Dit geldt voor alle gesubsidieerde 

instellingen, niet specifiek voor de 

Cultuurwerf. 

benoemd in de beschikkingen naar de 

andere twee onderzochte instellingen. 

Op pagina 49 wordt gesproken over de 

administratieve problemen bij 

subsidierelaties met meerdere 

overheden. Wij kunnen dit niet alleen 

verhelpen. In gezamenlijke projecten 

tussen provincie, gemeenten en de 

instellingen, werken wij wel met één 

beschikking en één verantwoording om 

administratieve lasten te verlagen 

(bijvoorbeeld Regioarrangementen). 

De rekenkamercommissie vindt dit een 

goede ontwikkeling. Blijft het feit dat 

instellingen blijkbaar nog te maken 

hebben met problemen indien vanuit 

meerdere overheden subsidies worden 

verstrekt. 

De constatering  op pagina 49 dat er 

geen maatschappelijk draagvlak bestaat 

voor het cultureel aanbod, vinden wij 

onjuist. Dit is tevens een voorbeeld van 

een inhoudelijk oordeel over ons 

cultuurbeleid, verdergaand dan de 

hoofdvraag van dit onderzoek. 

Voor het opstellen van de cultuurnota is 

gebruik gemaakt van de vraagzijde. Op 

basis daarvan zijn ook beleidskeuzen 

gemaakt. Daarnaast is inspraak in de 

cultuurnota mogelijk geweest. Dit is ook 

via de Faam en het internet naar onze 

bewoners gecommuniceerd. Een 

voorbeeld van een beleidskeuze op basis 

van cijfers van de vraagzijde is: de keuze 

om het theateraanbod in Vlissingen te 

stoppen. Uit onderzoek blijkt dat veel 

Vlissingers gebruik maken van de 

Schouwburg in Middelburg. Er lijkt geen 

drempel te bestaan om voor 

theateraanbod naar Middelburg te gaan. 

Mede op basis hiervan is de keuze 

gemaakt om niet langer ook een regulier 

theateraanbod in Vlissingen aan te 

bieden.  

Op pagina 49 is aangegeven dat bij het 

ontbreken van vraagstimulering een risico 

bestaat op het wegvallen van 

maatschappelijk draagvlak. Dit betreft 

met name de prestatie eisen. Op prestatie 

eisen is geen inspraak mogelijk, omdat ze 

geen onderdeel uitmaken van de 

Cultuurnota. 

 

Bij vraagsturing gaat het de 

rekenkamercommissie om de 

mogelijkheden die de burger heeft om het 

aanbod te sturen. 
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Op pagina 50 bij punt 2 wordt de 

suggestie gewekt dat er geen overleg is 

tussen gemeente en Cultuurwerf over de 

subsidiebeschikking. Er is echter vier 

maal per jaar bestuurlijk overleg waarin 

uitgebreid wordt stilgestaan bij 

financiën en inhoud van het aanbod. Er 

is ook veel overleg over het bijstellen 

van prestatie-eisen in relatie tot de 

lagere subsidiebedragen. 

De rekenkamercommissie wil het bestaan 

van overleg met de instellingen zeker niet 

ontkennen. In deze conclusie wordt de 

wijze waarop de subsidiebedragen 

worden aangescherpt belicht.  

Op pagina 50 en 51 wordt bij punt 6 en 7 

gesproken over het opbouwen van 

reserves en de mogelijkheden voor 

ondernemerschap. De mogelijkheden om 

zelf inkomsten te genereren, cultureel 

ondernemer zijn, bestaan wel. Wanneer 

er een strikt gescheiden boekhouding 

wordt gehouden van de commerciële 

activiteiten, is er geen terugbetaling van 

opgebouwde reserves nodig. Op andere 

beleidsterreinen zijn hier voorbeelden 

van bekend. Wanneer reserves worden 

opgebouwd uit subsidiegeld (bedoeld 

voor activiteiten), dan is de 

terugbetalingsregeling wel van kracht 

wanneer de reserves boven de 10% 

uitkomen. 

De rekenkamercommissie neemt dit ter 

kennisname aan. 

De conclusie dat er te weinig ruimte is 

om als onderneming te functioneren, 

waarbij er zonder meer van uit wordt 

gegaan dat er een terugstortverplichting 

is bij overschot, lijkt meer gebaseerd op 

vooronderstellingen dan op feiten. Er 

zijn geen concrete verzoeken hiertoe 

bekend van deze drie organisaties. In de 

recente praktijk is gebleken dat het 

tegendeel eerder waar lijkt te zijn. De 

risico’s c.q. tekorten worden 

veronderstelt afgedekt te worden door 

de gemeente. 

Voor de opbouw van reserves gelden 

inderdaad bepalingen, die als beperkend 

kunnen worden ervaren. De hoogte voor 

bestemmingsreserves is echter niet 

gelimiteerd, evenals die voor 

voorzieningen het niet is. Er zijn alleen 

voorwaarden voor de termijnen waarop 

Hier verwijzen wij naar het commentaar 

van de rekenkamercommissie dat bij het 

eerste ambtelijk wederhoor op dit punt is 

gegeven (zie voorgaande tabel). 
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en zaken waarvoor deze publieke 

middelen mogen worden gebruikt. 

Op pagina 51 wordt gesproken over het 

niet terugkomen van de 

beleidsdoelstellingen en de realisatie 

daarvan in de P&C-cyclus. De P&C-

cyclus die beoordeeld is voor dit 

onderzoek, kan logischerwijs over de 

realisatie van het cultuurbeleid nog geen 

informatie bevatten. Dit houdt verband 

met het tijdstip van vaststellen van dit 

beleid (februari 2010). 

Hoewel hier inderdaad gesproken wordt 

over het terugkomen van 

beleidsdoelstellingen en behaalde 

resultaten in de P&C-cyclus ten aanzien 

van het cultuurbeleid, gaat deze 

opmerking verder dan alleen het 

cultuurbeleid. Het is de 

rekenkamercommissie opgevallen dat in 

de reguliere P&C-rapportages geen 

relatie wordt gelegd met de 

beleidsdoelstellingen uit de verschillende 

beleidsnota’s en de realisatie daarvan. De 

programmabegrotingen, jaarstukken en 

bestuursrapportages bevatten enkel 

financiële informatie. 

 

In paragraaf 4.3.2 spreekt de 

rekenkamercommissie. van 

toetsingsdocumenten. Die worden niet 

meer gebruikt. De Flower-applicatie die 

sinds mei 2009 in gebruik is, dwingt de 

subsidieadviseur om op gestructureerde 

wijze de aanvragen te toetsen. Voor 

iedere subsidiesoort zijn relevante 

vragen in het softwarepakket 

opgenomen en is er een koppeling met 

standaardbeschikkingen in Verseon. 

Aangepast in de tekst. 

De algemene conclusie geeft met name 

conclusies over de onderzochte zaken op 

het beperkte terrein van cultuur. Feit is 

echter, dat alle beleidskaders zijn 

vastgesteld op alle terreinen en dat er 

alleen nog op de deelterreinen van 

cultuur nader beleid geformuleerd gaat 

worden. 

De koppeling beleid-prestaties-middelen 

is er derhalve voor alle beleidsterreinen. 

Duidelijk is wel, dat er zaken nog in 

ontwikkeling zijn, zoals de UVOKs. 

Hier verwijzen wij naar het commentaar 

van de rekenkamercommissie dat bij het 

eerste ambtelijk wederhoor op dit punt is 

gegeven (zie voorgaande tabel). 

 

Verder wordt de indruk gewekt dat de 

landelijke conclusie zonder meer op 

Vlissingen van toepassing is. Echter, in 

Vlissingen is in de beleidsregels 

duidelijk aangegeven voor welke 

Hier verwijzen wij naar het commentaar 

van de rekenkamercommissie dat bij het 

eerste ambtelijk wederhoor op dit punt is 

gegeven (zie voorgaande tabel). 
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activiteiten onder welke voorwaarden er 

op welk beleidsterrein welke middelen 

verstrekt kunnen worden. 

 

Onduidelijk is hoe de in dit schema 

gehanteerde toetsingsnormen tot stand 

zijn gekomen. Er zit op sommige punten 

spanning op de verhouding met de 

wettelijke kaders en de door het 

gemeentebestuur geformuleerde 

uitgangspunten.  

Hier verwijzen wij naar het commentaar 

van de rekenkamercommissie dat bij het 

eerste ambtelijk wederhoor op dit punt is 

gegeven (zie voorgaande tabel). 

 

Sturen punt 3: Er zijn (bijna) geen 

terreinen te benoemen waarop geen 

beleid is geformuleerd. Het is voor de 

subsidieadviseurs altijd mogelijk de 

benodigde toets uit te voeren in 

samenwerking met de betreffende 

beleidsmedewerker en door het 

raadplegen van de betreffende 

beleidsnota. 

Hier verwijzen wij naar het commentaar 

van de rekenkamercommissie dat bij het 

eerste ambtelijk wederhoor op dit punt is 

gegeven (zie voorgaande tabel). 

 

Conclusies t.a.v. sturing: De 

gemeenteraad stuurt wel degelijk door 

het vaststellen van budgetten, 

beleidsnota’s en het beschikbaar stellen 

van middelen aan organisaties voor 

duidelijk omschreven werkzaamheden 

Hier verwijzen wij naar het commentaar 

van de rekenkamercommissie dat bij het 

eerste ambtelijk wederhoor op dit punt is 

gegeven (zie voorgaande tabel). 

 

Beheersen punt 7: Het feit dat de 

beleidsregels voor cultuur nog niet 

helemaal zijn uitgewerkt wil niet zeggen 

dat de werkprocedures niet zijn 

uitgewerkt. Dit zijn twee verschillende 

procedures. Het werkproces bij de 

subsidieverlening is gestructureerd, 

gebaseerd op de digitale werkprocessen 

in Flower en Verseon, zoals elders in de 

onderzoeksrapportage ook al is 

geconstateerd.  

Hier verwijzen wij naar het commentaar 

van de rekenkamercommissie dat bij het 

eerste ambtelijk wederhoor op dit punt is 

gegeven (zie voorgaande tabel). 

 

Beheersen punten 8: De activiteiten 

(=output) waar subsidie voor wordt 

verleend worden benoemd in de 

beschikkingen; de hoogte van de 

subsidie is hierop gebaseerd. De 

doelmatigheidsprikkels waren geen 

geformuleerd uitgangspunt bij de start 

van de nieuwe werkwijze. 

Hier verwijzen wij naar het commentaar 

van de rekenkamercommissie dat bij het 

eerste ambtelijk wederhoor op dit punt is 

gegeven (zie voorgaande tabel). 

 

Beheersen punt 11a: hier wordt gesteld Hier verwijzen wij naar het commentaar 
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dat er geen concrete afspraken over 

eventuele gevolgen bij het niet behalen 

van afgesproken resultaten worden 

gemaakt. Dit behoeft nuancering. Van 

begin af aan weliswaar op kleine schaal 

maar meer en meer wordt in de 

beschikking medegedeeld, wat de 

consequentie is als er niet aan een 

bepaalde voorwaarde wordt voldaan.  

Zo is met twee van de drie 

geënquêteerde organisaties in het 

afgelopen jaar een intensief 

overlegtraject doorlopen over de mate 

van subsidiëring en de voorwaarden die 

daar aan verbonden zijn. Het overleg 

vond zowel bestuurlijk als ambtelijk 

plaats. De sturings- c.q. 

beheersingsgraad bij de 

subsidieverlening was in die gevallen 

zeer hoog. 

van de rekenkamercommissie dat bij het 

eerste ambtelijk wederhoor op dit punt is 

gegeven (zie voorgaande tabel). 

 

Beheersen punt 11b: dit 

toetsingscriterium geeft aan, dat er 

duidelijke afspraken gemaakt zouden 

moeten worden met gesubsidieerde 

instellingen wie financieel en/of 

bestuurlijk verantwoordelijk is als het 

mis gaat en over de risicoverdeling 

(escalatie). Verantwoordelijkheden en 

aansprakelijkheden van 

stichtingsbesturen zijn bij wet geregeld. 

Verder heeft elke stichting statuten, 

waar over deze onderwerpen ook zaken 

worden bepaald. Een stichting is een 

rechtspersoon waarvan het 

gemeentebestuur geen 

verantwoordelijkheden over hoeft te 

nemen als het mis gaat. 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid 

is voor de gemeente altijd een afweging 

bij de bepaling in hoeverre er wordt 

ingegrepen als de stichting het niet meer 

kan redden. Dit wordt per situatie en per 

organisatie bekeken als de 

omstandigheden zich voordoen. 

Hier verwijzen wij naar het commentaar 

van de rekenkamercommissie dat bij het 

eerste ambtelijk wederhoor op dit punt is 

gegeven (zie voorgaande tabel). 

 

Beheersen punt 11c: de inschatting dat 

de gemeente geen bevoegdheden heeft 

om gedurende het lopende subsidiejaar 

Hier verwijzen wij naar het commentaar 

van de rekenkamercommissie dat bij het 

eerste ambtelijk wederhoor op dit punt is 



                                                           

 

 

 

Onderzoek ‛ Koers op beleidsgestuurde subsidies‛  

86 

 

 

in te grijpen is weinig onderbouwd. gegeven (zie voorgaande tabel). 

 

Het Subsidieprogramma is een 

document bedoeld om weer te geven 

welke organisaties welke bedragen aan 

subsidie gaan ontvangen het komende 

jaar. Het maakt ook inzichtelijk welke 

middelen er in een bepaald programma 

worden besteed. Het is niet bedoeld om 

beleidsdoelstellingen te linken aan de 

hoogte van subsidies. 

Hier verwijzen wij naar het commentaar 

van de rekenkamercommissie dat bij het 

eerste ambtelijk wederhoor op dit punt is 

gegeven (zie voorgaande tabel). 

 

De sturing op tekortfinanciering is door 

de jaren heen gegroeid bij de 

instellingen. Het huidige 

bekostigingssysteem is juist een 

instrument om de sterke 

subsidiegerichtheid te verminderen. Dit 

is echter een cultuuromslag die per 

definitie veel tijd zal vragen. 

Hier verwijzen wij naar het commentaar 

van de rekenkamercommissie dat bij het 

eerste ambtelijk wederhoor op dit punt is 

gegeven (zie voorgaande tabel). 

 

Gesteld wordt dat de gemeenteraad 

indirect invloed uit kan oefenen op de 

beleidterreinen waarop subsidie 

verstrekt wordt. De raad stuurt echter 

direct bij de vaststelling van de 

beleidskaders en kan op elk moment 

over elk beleidsterrein vragen stellen en 

informatie inwinnen. De praktijk heeft 

geleerd dat van deze instrumenten ook 

gebruik gemaakt wordt. 

Niet duidelijk wordt gemaakt op welke 

beleidsterreinen een visie van de 

gemeente ontbreekt. 

Hier verwijzen wij naar het commentaar 

van de rekenkamercommissie dat bij het 

eerste ambtelijk wederhoor op dit punt is 

gegeven (zie voorgaande tabel). 
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Bijlage II Bestuurlijk wederhoor en nawoord  
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Nawoord Rekenkamercommissie 

Bij brief van 5 juli 2011 heeft de rekenkamercommissie het conceptrapport 

voor een tweede maal aangeboden voor bestuurlijk wederhoor. Dit in 

verband met aanpassingen in het rapport door de rekenkamercommissie 

naar aanleiding van de reacties vanuit het eerste ambtelijk wederhoor, 

waardoor het rapport nog een tweede termijn van ambtelijk wederhoor 

heeft doorlopen. Op 26 september 2011 hebben wij de bestuurlijke reactie 

op het rapport ontvangen (zie brief). 

De rekenkamercommissie heeft op zich begrip voor de reactie van het 

college van Burgemeester en wethouders voorstellen, waarin gesteld 

wordt dat het rapport enerzijds handelt over subsidieverstrekkingen van 

een aantal jaren geleden en een cultuurbeleid dat nog niet in zijn geheel is 

vastgesteld anderzijds. De case ‚Kunst en cultuur in Vlissingen‛ gaat in 

op de huidige situatie, terwijl het cultuurbeleid nog in ontwikkeling is. 

Dit was reeds door ons vermeld op pagina 41 van het rapport. 

De rekenkamercommissie vindt het echter  teleurstellend dat het college 

vervolgens vraagtekens plaatst bij de relevantie van de conclusies en 

aanbevelingen in het rapport. Hoewel de generiek geformuleerde 

conclusies en aanbevelingen voor het ene beleidsterrein en elke subsidie 

in sterkere mate van toepassing is dan voor het andere, hebben ze 

betrekking op de systematiek van alle budgetsubsidieverstrekkingen, en 

beperken ze zich zeker niet tot de culturele sector.  

De rekenkamercommissie is van mening dat de conclusies en 

aanbevelingen in het rapport onverminderd van kracht zijn. De 

belangrijkste boodschap hierbij komt in het kort neer op het zorgen voor 

een duidelijk, SMART geformuleerd, beleidsinhoudelijk kader (met 

concrete doorvertaling in de Beleidsregels) enerzijds, en een duidelijkere 

plaats van het Subsidieprogramma in de P&C-cyclus anderzijds. 

Als rekenkamercommissie hadden wij graag gezien dat het college verder 

was ingegaan op de aanbevelingen die wij gedaan hebben in het rapport. 

Nu heeft tijdens de lange periode van bestuurlijk en ambtelijk wederhoor 

de focus gelegen op de case ‚Kunst en Cultuur en Vlissingen‛, terwijl aan 

de kern van het rapport naar ons idee voorbij is gegaan. Wij hopen dat bij 

het aanbieden en toelichten van dit rapport hier alsnog de aandacht naar 

uit kan gaan. 
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Bijlage III  Voorbeeld DAP-kaart 

 

DAP-kaart  

(DAP: Diensten - Activiteiten – 
Producten)  

Naam activiteit   

 Gericht op: 

(doelgroep) 
 

 

1  Beleidsdoelstelling (koppeling aan het gemeentelijke 
beleid)  

 

2  Prestatieveld (koppeling met de WMO)   

3  Dienst – Activiteit - Product (naam activiteit)   

4  Bekostigingseenheid (BE) (project / activiteit / uur)   

5  Beoogde prestaties:  
• Aantal deelnemers (gemiddeld per keer)  
 

• A  Aantal bijeenkomsten (op jaarbasis)  
• Aantal uur (per bijeenkomst)  
 

 

6  Kwalitatieve eisen t.a.v. de leiding (HBO/MBO)   

7  Werkelijk in te zetten niveau 
(HBO/MBO/LBO/vrijwilligers)  

 

8  Totaal aantal uren professionele inzet per jaar m.b.t. 
de DAP / activiteit (op basis van het aantal 
productieve uren binnen een fte)  

 

9  a. Aantal stagiaires op jaarbasis  
b. Aantal vrijwilligers op jaarbasis  

 

10  Kosten professionele inzet Bekostigingseenheid (BE) 
per jaar (loonsom)  

 

11  Overige loonkosten BE (inhuur docenten e.d.)   
12  Directe activiteitenkosten per BE (incl. 

materiaalkomsten, inzet stagiaires & vrijwilligers)  
 

13  Subtotaal directe kosten (10 + 11 + 12)   
14  Baten / deelnemersbijdragen   
15  Subtotaal directe kosten per BE -> per jaar (13 – 14)   

16  Overheadkosten   
17  Totaal tekort (= gevraagde subsidie) (15 + 16)   

18  Beoogde  
• Resultaten  
• Effecten  

 

19  Nadere toelichting (ruimte tekort? Voeg pagina toe!)   
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Bijlage IV Vragenlijst enquête subsidiënten 

Enquêteformulier 

 

Naam respondent: 

Functie: 

Organisatie: 

Let op: het gaat bij deze vragen om uw reguliere jaarlijkse subsidie! 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Vraag 1. 

Sinds wanneer heeft u een subsidierelatie met de gemeente Vlissingen? (jaartal invullen)  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vraag 2. 

 

Stelling A: 

 

Ik vind de vragen in het aanvraagformulier (aanvraag 2011) duidelijk geformuleerd.  

 

0  Helemaal eens 

0  Eens 

0  Neutraal 

0  Oneens 

0  Helemaal oneens 

 

Toelichting: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Stelling B: 

De in het aanvraagformulier gevraagde informatie is door onze organisatie goed aan te leveren.  

 

0  Helemaal eens 

0  Eens 

0  Neutraal 

0  Oneens 
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0  Helemaal oneens 

 

Toelichting: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Stelling C: 

Ik vind dat onze organisatie op het aanvraagformulier duidelijk naar voren kan brengen welke 

producten zij wil leveren aan de gemeente Vlissingen. 

 

0  Helemaal eens 

0  Eens 

0  Neutraal 

0  Oneens 

0  Helemaal oneens 

 

Toelichting: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Vraag 3. 

Gemeente Vlissingen streeft d.m.v. de huidige subsidiesystematiek een doeltreffendere, 

transparantere en zakelijkere verstrekking van subsidies na. Vindt u het huidige subsidiebeleid van de 

gemeente voor uw organisatie stimulerend of juist demotiverend werken? 

 

0 stimulerend 

0 demotiverend 

 

Toelichting: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vraag 4.  

Heeft het naar uw mening meerwaarde om de hoogte van de subsidie vast te stellen op basis van 

(meetbare) diensten, activiteiten of producten (DAP)? 

 

0 geen meerwaarde 
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0 wel meerwaarde 

 

Toelichting: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vraag 5. 

 

Gebruikt de gemeente op dit moment de juiste indicatoren om de prestaties te bepalen van uw 

organisatie? 

 

0 ja 

0 nee 

 

Toelichting: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Vraag 6. 

 

Wat vindt u van de verantwoordingsinformatie die u dit jaar aan de gemeente dient te verstrekken voor 

de vaststelling van de subsidie? 

 

0 sluit goed aan bij de informatie die nodig is voor de eigen organisatie (b.v. jaarverslag)  

0 te beperkt 

0 te uitgebreid 

0 anders, nl. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Toelichting: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vraag 7. 

 

Heeft u verder nog opmerkingen of suggesties ten aanzien van het subsidiebeleid van de gemeente 

Vlissingen? 
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…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 
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Bijlage V   Uitkomsten enquête subsidiënten 
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Stelling 2 A: vragen in het aanvraagformulier 2011 zijn duidelijk 

geformuleerd.
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Stelling 2 B: de in het aanvraagformulier gevraagde informatie is 

door onze organisatie goed aan te leveren.
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Stelling 2 C: onze organisatie kan op het aanvraagformulier 

duidelijk naar voren brengen welke producten zij gaat leveren aan 

de gemeente Vlissingen.

 

 

 

 

Vraag 3: Vindt u het huidige subsidiebeleid van de gemeente voor 

uw organisatie stimulerend of juist demotiverend werken?

stimulerend 

demotiverend

anders
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Vraag 4: Heeft het vaststellen van subsidie o.b.v. DAP-systeem naar 

uw mening meerwaarde of niet?

w el meerw aarde

geen meerw aarde

 

 

 

Vraag 5: Gebruikt de gemeente de juiste indicatoren om de 

prestaties te bepalen van uw organisatie?

ja

nee

w eet niet
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Vraag 6: Wat vindt u van de verantwoordingsinformatie die u dit jaar 

dient te verstrekken voor de vaststelling van de subsidie?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


