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1

Inleiding

1.1

Inleiding
Subsidieverlening is voor de gemeente Middelburg een belangrijk instrument om
beleidsdoelen te realiseren.
Subsidies zijn schaars en dat wordt in de komende tijd alleen maar erger door onder
andere een gewijzigde opstelling van de overheid. Waar schaarse publieke rechten
worden verdeeld, moeten altijd aanvragers worden teleurgesteld. Dat maakt een
zorgvuldige besluitvorming des te belangrijker, zodat teleurgestelde aanvragers erop
mogen vertrouwen dat er eerlijk is verdeeld.
Gelet op het maatschappelijk belang van subsidies heeft de rekenkamer Middelburg
onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk
subsidiebeleid.
Onze onderzoeksresultaten treft u aan in dit rapport. Wij verwachten met dit rapport een
impuls te kunnen geven aan de herijking van het subsidiebeleid en handvatten te geven
voor de herijking.

1.1.1

Het belang van het onderwerp voor de gemeenteraad
Het onderzoek richt zich op het subsidiebeleid van de gemeente Middelburg. Vanuit de
wetgever worden hieraan eisen gesteld door middel van wettelijke kaders in de
Algemene wet bestuursrecht (Awb). De omschrijving c.q. kaders houden in dat een
subsidie altijd wordt verstrekt met een bepaald doel, voor bepaalde activiteiten. De
bestedingsrichting van de middelen moet duidelijk zijn.
De gemeente Middelburg heeft de kaders doorvertaald in de Algemene Subsidieverordening (ASV) en de kadernota subsidiebeleid. Ook zijn er nog deelverordeningen op
specifieke onderwerpen. Dit tezamen vormt het juridische kader van subsidies.
Subsidies zijn belangrijk voor het realiseren van o.a. maatschappelijke doele n en daarom
is de rol van de gemeenteraad belangrijk als kadersteller, volksvertegenwoordiger en
controleur van de verstrekte subsidies.
Voor gemeenteraadsleden is dit onderwerp van belang omdat:
a. Het betrekking heeft op de volksvertegenwoordigende rol:
o

In hoeverre faciliteren we initiatieven in de samenleving en creëren we
participatie?

b. Het betrekking heeft op de kaderstellende rol:
o

Wat willen we bereiken?

o

Wat gaan we daarvoor (laten) doen?

o

Wat mag dat kosten?
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c. Het betrekking heeft op de controlerende rol:
o

Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?

o

Hebben we gedaan (laten doen) wat we zouden doen?

o

Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?

De relevantie van het onderwerp groeit steeds meer. In het verleden werden subsidies
vooral verstrekt op basis van vertrouwen en waardering. De gesubsidieerde instellingen
kregen een bepaald bedrag en mochten daar wat goeds mee doen. Steeds sterker zien
we dat bij gesubsidieerde instellingen de eis wordt neergelegd om verantwoording af te
leggen over de ingezette gelden in termen van doeltreffendheid en doelmatigheid.
Hierdoor ontstaat een vergelijking tussen het instrument subsidies en het instrument van
inkoop.
Daarnaast constateren we dat de samenleving aan het veranderen is en dat burgers
mondiger en initiatiefrijker worden. Gemeenten stimuleren de eigen kracht van de
burgers en stimuleren en faciliteren het particulier initiatief. Daarbij ontstaan andere
vormen van bekostigen (crowd funding, fondsfinanciering, maatschappelijk
ondernemerschap, et cetera) met als gevolg dat de rol van de overheid anders wordt ten
gunste van de samenleving. In dit licht dient dit rapport gelezen te worden.
In dit inleidende hoofdstuk gaan we in op de aanleiding, de onderzoeksvragen, de
reikwijdte en de methode van onderzoek en het normenkader. Daarna geven we een
samenvattende conclusie, waarna we afzonderlijk ingaan op de kaders van
subsidieverlening, onze bevindingen en beantwoording van de onderzoeksvragen en de
aanbevelingen van het onderzoek.
1.2

Aanleiding
Waarom dit onderzoek?


Het onderwerp ‘subsidies’ is door meerdere fracties genoemd en/of
voorgedragen.



Wij hebben in 2005 al een onderzoek naar het subsidiebeleid uitgevoerd. Dat
onderzoek heeft in 2007 geleidt tot een nazorgonderzoek. Tijdens dat
nazorgonderzoek is gebleken dat drie aanbevelingen nog onvoldoende waren
geconcretiseerd of nog in onvoldoende mate in uitvoering waren gebracht:
o

Aanbeveling 2: Het college periodiek verslag uit laten brengen over de
effecten van subsidies in de praktijk.
Toelichting: Ingevolge artikel 4.24 Awb dient ten minste eenmaal in de vijf
jaren een verslag gepubliceerd te worden over de doeltreffendheid en de
effecten van de subsidie in de praktijk, tenzij bij wettelijk voorschrift
anders is bepaald.
Het spreekt vanzelf, dat een dergelijk verslag ook als beleidsinstrument
kan worden gebruikt en een belangrijk controle middel voor de raad is.

o

Aanbeveling 3: Maak één ( totaal) subsidie-overzicht (ter vervanging van
de subsidiebundel).
Toelichting: We bevelen aan om aan alle subsidies in één jaarlijks
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overzicht onder te brengen. Eventueel rubriceren per programma uit de
begroting, zodat duidelijk is aan welke doelstellingen de subsidies
(moeten) bijdragen. Hierdoor ontstaat transparantie, volledigheid en de
mogelijkheid om prioriteiten te stellen bij het toekennen van subsidies.
o

1.3

Aanbeveling 6: Verbeter de uitvoering
Toelichting: Bij het uitvoeren van subsidiebeleid past geen vrijblijvendheid.
Sturing en control zijn randvoorwaarden. Aandacht voor sturing,
uitvoering en verantwoording zal essentieel zijn voor het welslagen van
een professioneel subsidiebeleid. De inrichting van de dossiers dient aan
de eisen van doelmatig en rechtmatig beheer te voldoen.

Reikwijdte onderzoek en onderzoeksvragen
In dit onderzoek is de centrale onderzoeksvraag: ‘Helpt het subsidiebeleid om de

doelen te bereiken’?
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zal ook antwoord worden gegeven op
de volgende deelvragen:
1. Worden de gestelde kaders toegepast?
2. Sluiten de verstrekte subsidies aan bij het subsidiebeleid?
3. Wordt het beschikbaar gestelde (jaarlijkse) subsidiebedrag verstrekt?
4. Op welke wijze vindt communicatie naar de inwoners plaats over de
subsidiemogelijkheden?
5. Wanneer en op welke wijze wordt de Raad geïnformeerd?
Daarnaast gaan we na in hoeverre de aanbevelingen uit onze eerdere onderzoeken (uit
2005 en 2007), die destijds door de raad zijn overgenomen, zijn uitgevoerd.
Bij dit onderzoek is geen aandacht geschonken aan de zakelijkheid van de bedragen die
tussen de gemeente en subsidieontvangers zijn overeengekomen voor door de gemeente
beschikbaar stellen van accommodaties en/of andere zaken. Wanneer het geen
marktconforme prijs is zou er sprake kunnen zijn van een (verkapte) vorm van subsidie.
Verder is ook geen aandacht geschonken aan de (interne) uren die door afdelingen van
de gemeente Middelburg aan een subsidieontvanger zijn besteed.
Dit onderzoek heeft geen betrekking op subsidiemogelijkheden waarvoor de gemeente
Middelburg in aanmerking kan komen.
1.4

Methode van onderzoek
Het onderzoek bestond uit de volgende stappen:
1. Oriëntatie. In deze fase hebben we met de contactpersoon van de gemeente
afgestemd welke stukken we willen inzien en met hem gesprekken gevoerd over
de onderzoeksvragen.
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2. Literatuurstudie. Wij hebben kennis genomen van alle voor het onderzoek
relevante stukken.
3. Gesprekken en interviews. Met enkele personen, die nauw zijn betrokken bij dit
onderwerp hebben wij interviews gehouden. Van deze interviews is een verslag
gemaakt, dat ter accordering aan de geïnterviewden is voorgelegd. Het overzicht
van de geïnterviewden is opgenomen in bijlage VII.
4. Schrijven van het concept onderzoeksrapport dat voor wederhoor is voorgelegd
aan betrokken ambtenaren en het college. Op de ontvangen reactie op het
conceptrapport heeft de rekenkamer een nawoord geschreven.
5. Het definitieve rapport is aangeboden aan de gemeenteraad.
1.5

Normenkader
In de beoordeling van dit onderzoek hanteren wij een zogeheten normenkader. Het
normenkader is bepalend (sturend) voor de uitvoering van het onderzoek. Aan de hand
van het normenkader moet een oordeel gegeven kunnen worden over de aangetroffen
praktijk.
Wij kijken daarbij veel naar de trits: opzet, bestaan en werking. Hoe is het opgezet? Is dat
doorgevoerd in de organisatie (bijvoorbeeld in werkprocessen en procedures)? En
handelt men daar ook naar?
Afwijking van het normenkader betekent niet meteen dat het niet goed zit. De gemeente
kan een alternatieve manier gevonden hebben om de zaken te regelen die ook goed
werkt. In de hieronder volgende paragrafen wordt telkens kort de norm herhaald,
waarna de aangetroffen situatie wordt beschreven.
Bij de beantwoording van de onderzoeksvragen zijn de antwoorden op de vragen uit dit
normenkader verwerkt.

Aspect

Norm

Kaders

Er zijn kaders:


Er is een actuele subsidieverordening.



De raad heeft kaders gesteld, bijvoorbeeld door
een vastgestelde kadernota.

T.b.v.
onderzoeksvraag
1

De kaders zijn in de organisatie bekend.

1,2

Er wordt gehandeld volgens de kaders.

1,2

Er is een koppeling tussen beleid en subsidieverstrekking gemaakt. Welke beleidsdoelen worden
gediend met een subsidie?

1
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Aspect

Norm

T.b.v.
onderzoeksvraag

Financieel

De raad heeft een budget/plafond vastgesteld dat
aan subsidies mag worden uitgekeerd.

1,2,3

De verstrekte subsidies blijven binnen de door de
raad gestelde kaders. Er wordt niet teveel
uitgekeerd.

3

Subsidies worden rechtmatig verstrekt.
Informatie

2,3

Inwoners kunnen informatie over
subsidieverstrekking eenvoudig vinden en toepassen.

4

De raad heeft aangegeven in welke vorm en met
welke frequentie zij wil worden geïnformeerd
aangaande subsidies.

5

Het college stuurt regelmatig rapportages aangaande
subsidies en het subsidiebeleid naar de raad. De
rapportages voldoen aan de door de raad geuite
informatiebehoefte.

5
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2

Samenvatting
Het algemene beeld ten aanzien van subsidies in Middelburg is dat voor de hoofdmoot
aan subsidies de afdeling SSB een gestroomlijnd proces heeft ingericht, dat op zich goed
functioneert. Subsidies die via andere afdelingen worden verstrekt, zijn minder
inzichtelijk.
Er is een Algemene Subsidie Verordening, die op hoofdlijnen wordt nageleefd. Delen
ervan zijn echter een dode letter. Illustratief hiervoor is dat de gemeente intern een
andere versie van de ASV hanteert dan het naar buiten communiceert.
Een goed beeld van wat er in subsidies omgaat ontbreekt. De vraag is dan ook of de
gemeenteraad goed kan sturen op subsidies. De focus lijkt (ook bij de raad) vooral te
liggen op de financiën en minder op het bereiken van de gewenste maatschappelijke
effecten, terwijl daar naar onze mening de aandacht naar zou moeten uitgaan. Een
aanbeveling is dan ook om daar veel sterker op in te zetten en dat handen en voeten te
geven.
Het college heeft de eerste stappen gezet om de herijking van het subsidiebeleid, welke
in 2014 stil is komen te liggen, weer op te pakken. Onze aanbevelingen kunnen de
kapstok zijn om de herijking van het subsidiebeleid verder vorm te geven.
De raad dient nu, om de herijking succesvol te laten worden, duidelijk haar kaders aan te
geven.
Hoewel wij natuurlijk ons totale rapport het lezen waard vinden, hebben we ook oog
voor de overdaad aan gegevens die u dagelijks bereikt. Daarom raden wij de lezer met
weinig tijd aan om in ieder geval hoofdstuk 5, conclusies en aanbevelingen, te lezen.
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3

Kaders van subsidieverlening

3.1

Juridisch kader
De bevoegdheid om als gemeente subsidies toe te kennen is gebaseerd op een algemene
wettelijke regeling, namelijk de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hoofdstuk 4 titel 4.2
van deze wet kent algemene inleidende en meer specifieke bepalingen over subsidies en
de verstrekking en verantwoording daarvan.
De definitie van het begrip subsidie is in de Awb opgenomen:
“Onder subsidie wordt verstaan: de aanspraak op financiële middelen, door een
bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders
dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten” (artikel
4:21 lid 1).

3.1.1

Algemene Subsidieverordening (ASV)

“Een bestuursorgaan verstrekt slechts subsidie op grond van een wettelijk voorschrift dat
regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt” (Awb artikel 4:23 lid 1).
Het college van burgemeester en wethouders mag pas subsidies verstrekken als daar een
wettelijke grondslag voor bestaat. Middelburg voldoet aan deze eis met de Algemene
Subsidieverordening Middelburg 2007. Deze is in november 2006 door de gemeenteraad
vastgesteld en laatstelijk gewijzigd op 27 september 2010. In de ASV is de subsidieverstrekking op hoofdlijnen uitgewerkt en worden enkele aanvullingen op de
subsidieregelgeving van de Awb gedaan. De ASV biedt onder meer regels ten aanzien
van:


De subsidieverstrekking (onder andere wie beslist, aan wie wordt subsidie
verstrekt, termijn voor verstrekking);



Beperkingen op de subsidieverstrekking (bijvoorbeeld subsidieplafond,
weigerings- en intrekkingsgronden en begrotingsvoorbehoud);



Vereisten aan de subsidieontvanger (financieel onderbouwd verantwoorden wat
met subsidie gedaan is);



Zowel de Awb als de ASV laten het gemeentebestuur nog veel vrijheid, zie
bijvoorbeeld de vele bepalingen waarin staat “het college kan”.

Volgens artikel 4 van de ASV stelt de gemeenteraad de beleidsdoelstellingen en/of nota’s
vast. Hierin wordt bepaald welke producten/prestaties/activiteiten en/of een
verzameling hiervan voor subsidie in aanmerking komen en welke specifieke
voorschriften van toepassing zijn. De hoofdzaken uit de beleidsstukken worden
opgenomen in het subsidiebeleidskader. Dat wekt ook de verwachting dat er in de
betreffende beleidsnota’s aandacht wordt besteed aan subsidies.
Volgens artikel 5 van de ASV vallen onder de verordening de subsidies die zijn vastgesteld
in het subsidiebeleidskader. Dit overzicht wordt volgens de ASV eens in de vier jaar door
de gemeenteraad vastgesteld. Ook heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om
tussentijds wijzigingen aan te brengen in het subsidiebeleidskader.
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Evaluatie van verstrekte subsidies
Ingevolge artikel 4.24 Awb dient, indien een subsidie op een wettelijk voorschrift berust,
ten minste eenmaal in de vijf jaren een verslag gepubliceerd te worden over de
doeltreffendheid en de effecten van de subsidie in de praktijk, tenzij bij wettelijk
voorschrift anders is bepaald. Het spreekt vanzelf, dat een dergelijk verslag ook als
beleidsinstrument kan worden gebruikt en een belangrijk controlemiddel voor de raad is.
Artikel 8 van de ASV geeft het college de mogelijkheid, indien zij dit noodzakelijk vinden,
om door middel van evaluaties inzicht te krijgen of te vergroten in de doeltreffendheid
en de effecten van de subsidie. De evaluatie blijft achterwege wanneer de kosten hiervan
onevenredig zijn in verhouding tot het daarmee gediende belang. De evaluatie kan
eenmalig dan wel periodiek plaatsvinden.
Het ligt in de rede dat bij het periodiek opnieuw vaststellen de bevindingen uit de
evaluatie worden verwerkt.
Tijdens het nazorgonderzoek in 2007 hebben we de aanbeveling gedaan om het college
periodiek verslag uit te laten brengen over de effecten van subsidies in de praktijk. 1 We
hebben ook aangegeven dat artikel 8 van de ASV geen wettelijk voorschrift is waardoor
van artikel 4.24 Awb kan worden afgeweken.
3.1.2

Kadernota subsidiebeleid

De kadernota subsidiebeleid is ultimo 2006, tegelijk met de ASV 2007, vastgesteld. Hierin
wordt de samenhang tussen de instrumenten en kaders die men hanteert op het gebied
van subsidies uiteengezet.
Dit is beslist niet hetzelfde als het eerder genoemde subsidiebeleidskader. Omdat de
termen erg op elkaar lijken is er kans op verwarring.
Burgemeester en wethouders zijn belast met de uitvoering van het subsidiebeleid en
verlenen de (meer)jaarlijkse beschikkingen en verstrekkingen.
3.1.3

Koppeling van beleid en subsidies

Artikel 4 van de ASV wekt de verwachting dat de beleidsnota’s aandacht besteden aan
subsidies als beleidsinstrument. In een aantal nota’s is dat inderdaad aangetroffen.
Voorbeeld: sportnota
De sportnota “Middelburg in beweging 2013-2016” kent een paragraaf Sportsubsidies
waarin expliciet de link wordt gelegd met subsidies (en de ASV). In de betreffende
paragraaf wordt beknopt aangegeven welke subsidiemogelijkheden er zijn en aan welk
doel die moeten bijdragen. De genoemde doelen zijn niet heel SMART te noemen, maar
hebben wel een duidelijke link met de doelen die men met de Sportnota wil bereiken.

1

Rekenkamer Middelburg, Evaluatie uitvoering subsidiebeleid, blz. 4 en 5
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Voorbeeld: cultuurbeleid
De raad heeft op 20 maart 2017 besloten om 2 meer te gaan samenwerken met
Vlissingen. Dit mondt uit in onder meer een visie op cultuur. Deze cultuurvisie wordt op
18 december 2017 door de raad aangenomen. In het raadsbesluit staat expliciet vermeld
dat de visie leidend moet zijn bij de gesprekken over subsidies.
Onduidelijk is of de visie verder is uitgewerkt in handvatten voor de subsidiegesprekken.
De link tussen visie en subsidie is echter zeer expliciet gemaakt. Opgemerkt zij wel dat de
visie zodanig is geformuleerd dat ze veel ruimte voor interpretatie biedt.
Voorbeeld: welzijnsbeleid
Op 20 maart 2017 is door de raad, met algemene stemmen, ingestemd met de
‘Welzijnsvisie gemeente Middelburg, februari 2017’ en de uitwerking van de
actiepunten.3 Bij behandeling van het subsidiedossier van Stichting Welzijn Middelburg,
in paragraaf 4.3.1 van dit rapport, gaan we nader in op de welzijnsvisie.
Volgens artikel 4 van de ASV dienen de hoofdzaken uit de beleidsstukken te worden
opgenomen in het subsidiebeleidskader. Dit kan dan bijdragen aan een duidelijk
overzicht en onderlinge samenhang in de totale subsidieverstrekking.
3.1.4

Controleprotocol

Voor de financiële verantwoording van de budget- en prestatiesubsidies is volgens artikel
62 van de ASV het controleprotocol van toepassing. Dit protocol is als bijlage toegevoegd
aan de verordening. Artikel 62 en het controleprotocol zijn bij de wijziging in september
2010 aan de ASV toegevoegd.
In het controleprotocol wordt nader uiteengezet welke uitgangspunten en specifieke
vereisten gelden bij de uitvoering van de controle door de accountant. De controle is in
het bijzonder gericht op de rekening en verantwoording van gerealiseerde activiteiten
waarvoor een subsidie is verleend. Het controleprotocol geeft ook aan op welke wijze de
uitkomsten van de controle dienen te worden gerapporteerd.
Van de accountant wordt niet alleen verwacht dat hij de getrouwheid van de
jaarrekening controleert, maar ook dat hij toetst of de ontvangen subsidie is aangewend
voor het doel waarvoor zij is verstrekt.
Uit de accountantsverklaring dient expliciet te blijken de mate van realisatie van de
prestatieafspraken zoals die in de subsidiebeschikking zijn opgenomen.
3.2

Vormen van subsidie en de daarbij behorende verplichtingen
In de ASV Gemeente Middelburg 2007 zijn de hierna vermelde vormen van subsidies
opgenomen. Er is onderscheid tussen structurele en incidentele subsidies. De structurele
zijn meerjarig. Als er tussentijds beleid wordt gewijzigd (bijv. bij een bezuinigingsronde)
gaat men in gesprek met de ontvangers.

2

Stedelijk Cultureel profiel Middelburg-Vlissingen (17-54)

3

Welzijnsvisie gemeente Middelburg (17-51)
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3.2.1

Budgetsubsidie

Dit is een subsidie voor de duur van één of meerdere jaren op grondslag van producten
en prestaties. Deze subsidievorm heeft betrekking op bedragen boven de € 100.000.
Hierbij is een algemene reserve van maximaal 10% van de jaarinkomsten toegestaan en
een bestemmingsreserve of voorziening is mogelijk na voorafgaande schriftelijke
toestemming door het college. Op grond van artikel 17 van de ASV is iedere
subsidieontvanger verplicht een aanvraag tot subsidievaststelling in te dienen. De
aanvraag moet vergezeld gaan van:


een verslag over het afgelopen subsidiejaar. Dit verslag bevat in ieder geval een
vergelijking tussen de nagestreefde en de gerealiseerde doelstellingen en
activiteiten en een toelichting op de verschillen;



een overzicht van de aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten;



een verklaring van een accountant inzake de rekening en verantwoording
omtrent de uitgevoerde activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en
inkomsten;



een balans naar de toestand aan het einde van het afgelopen jaar met een
toelichting daarop.

Aan de hand van de verantwoording wordt gecontroleerd of de subsidieontvanger aan
zijn (prestatie) afspraken heeft voldaan. Ook dient een verklaring van een accountant
aanwezig te zijn omtrent de uitgevoerde activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven
en inkomsten. In paragraaf 8.2.3. van de kadernota subsidiebeleid is opgenomen dat
deze verplichting slechts vereist is voor subsidies boven de € 25.000. Hierbij is de
toevoeging opgenomen dat het in de regel zal gaan om budgetsubsidies en
exploitatiesubsidies. Sinds invoering van de ASV 2007 kent de gemeente Middelburg
echter geen exploitatiesubsidie meer.
3.2.2

Prestatiesubsidie

Een subsidie die wordt toegekend om het exploitatietekort te dekken van een instelling
die activiteiten ontplooit die de subsidieverlener in stand wil houden. In het
activiteitenplan is opgenomen welke prestaties worden nagestreefd. Deze subsidievorm
geldt voor bedragen vanaf € 7.000 tot € 100.000. Bij deze subsidie gelden geen eisen ten
aanzien van reserves of voorzieningen.
Op grond van artikel 29 van de ASV is iedere subsidieontvanger verplicht een aanvraag
tot subsidievaststelling in te dienen. De aanvraag dient vergezeld te gaan van dezelfde
bescheiden die hiervoor bij de budgetsubsidie zijn vermeld. Aan de hand van de
verantwoording wordt gecontroleerd of de subsidieontvanger aan zijn (prestatie)
afspraken heeft voldaan. Ook dient een verklaring van een accountant aanwezig te zijn
omtrent de uitgevoerde activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten. In
paragraaf 8.2.3. van de kadernota subsidiebeleid is opgenomen dat deze verplichting
slechts vereist is voor subsidies boven de € 25.000.
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3.2.3

Waarderingssubsidie

Dit betreft een stimuleringsbijdrage in een activiteit of activiteiten, ongeacht de feitelijke
kosten van deze activiteiten. Deze subsidievorm geldt voor bedragen tot € 7.000.
Op grond van artikel 39 van de ASV is iedere subsidieontvanger verplicht voor 1 april, na
afloop van het subsidiejaar, een jaarverslag in te dienen waaruit blijkt dat de activiteiten
zijn uitgevoerd. Hiervoor kan het formulier ‘rapportage welzijnsactiviteiten’ worden
gebruikt dat via de website van de gemeente is te downloaden.
Bij deze subsidievorm kan het college nadere eisen stellen met betrekking tot de
inrichting van de administratieve organisatie van de subsidieontvanger.
Er gelden geen eisen ten aanzien van reserves of voorzieningen.
3.2.4

Investeringssubsidie

Een subsidie in de kosten van aankoop, stichting of verbouwing van accommodaties
binnen de gemeente of voor het treffen van bijzondere voorzieningen.
3.2.5

Eenmalige subsidie

Een subsidie die wordt toegekend ten behoeve van een eenmalige activiteit en/of
experiment. De gemeente ontvangt hiervoor enige tientallen verzoeken per jaar. Deze
worden via een collegevoorstel afgehandeld door de betreffende afdeling. Iedere
afdeling heeft een budget voor eenmalige subsidies.
Deze subsidies zijn geen onderdeel van de subsidiebundel. Dat geldt ook voor de door
SSB verstrekte eenmalige subsidies.
3.3

Subsidie of inkoop?
Omdat aan ontvangers van subsidies voorwaarden worden gesteld, is het zaak hier
zorgvuldig mee om te gaan. Een prestatie die de gemeente van de ontvanger verwacht,
zou immers ook via inkoop kunnen worden verkregen. Niet in alle gevallen is klip en klaar
of het nu subsidie of inkoop betreft.
Deze afweging is van belang omdat subsidie en inkoop onder verschillende wet - en
regelgeving vallen. Daarnaast is er altijd het risico op staatssteun en/of oneerlijke
concurrentie.
De vraag “Subsidie of inkoop?” is geen item voor de accountant. Een juiste kwalificering
kan wel van belang zijn voor de omzetbelasting en ook voor een rechtmatige toepassing
van inkoopactiviteiten (waaronder concurrentiestelling en andere aanbestedingsactiviteiten).

3.4

Gemeenschappelijke Regelingen
In artikel 7.4 van de kadernota subsidiebeleid is opgenomen dat “de bestaande
gemeenschappelijke regelingen, voor zover zij betrekking hebben op het toekennen van
subsidies, worden getoetst aan de uitgangspunten van het subsidiebeleid”.
In de jaarlijkse aanbiedingsnota van de subsidievoorstellen (bundel) van de afdeling
Stedelijk Sociaal Beleid aan de gemeenteraad wordt aangegeven dat er een aantal
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Gemeenschappelijke Regelingen (GR) in de bundel is opgenomen. Verder is in de nota
opgenomen: “De besluitvorming over deze bijdragen maakt geen onderdeel uit van dit
voorstel. Hiervoor worden aparte trajecten gevolgd volgens de bepalingen van de
betreffende regeling. Over de bijdragen t.l.v. de budgetten Incidentele Activiteiten
besluit u gedurende het jaar aan de hand van eventuele aanvragen”.
De gemeenschappelijke regelingen die in de subsidiebundel zijn opgenomen betreffen
uitsluitend de GR die onder de afdeling SSB ressorteren.
Bij een GR heeft de gemeente zitting in het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur
en de gemeente is integraal verantwoordelijk (ook voor tekorten). De bijdrage aan de GR
is op basis van de begroting van de GR.
Door de externe accountant wordt een GR ook niet als een subsidieontvanger
aangemerkt en daarom dan ook niet betrokken in de selectie waaruit een steekproef
wordt getrokken om de rechtmatigheid van de subsidiegelden te beoordelen.
3.5

Subsidieplafonds
Voor de structurele subsidieontvangers zijn subsidieplafonds vastgesteld. Deze zijn in
veel gevallen gebaseerd op historie en indexatie en niet op inhoudelijke beleidskeuzes,
doelstellingen en te bereiken maatschappelijke effecten.

3.6

Ombuigingsnota 2014-2017
In 2013 is door de gemeenteraad de ombuigingsnota 2014-2017 vastgesteld. Deze nota
gaat uit van het concept van civil society.
Door ombuigingen is een antwoord gevonden op de rijksbezuinigingen. Via deze nota is
bepaald om voor een bedrag van € 250.000 te bezuinigen op de subsidie-uitgaven
(voorstel 22 in de lijst bij de ombuigingsnota). De korting is met ingang van 2016
ingegaan zodat er geen dubbeltelling is met de ombuiging uit de vorige ombuigingsnota
uit 2011.
Volgens de nota geldt de ombuiging voor alle subsidies, dus ook voor subsidies die niet in
de subsidiebundel worden vermeld. Verder krijgen alle gesubsidieerde instellingen te
maken met de effecten van het niet compenseren van de inflatiecorrectie tot en met
2017 (voorstel 5 in de lijst).
Voor de afdeling bedrijfsvoering is het mogelijk om met behulp van de financiële
systemen inzichtelijk te maken dat de jaarlijkse bezuinigingsdoelstelling op alle subsidieuitgaven is gerealiseerd.

3.7

Herijking subsidiekaders
In de raadsvergadering van april 2013 is een motie aangenomen waarin onder andere
staat dat de raad:


Wil overgaan tot een herijking van het subsidiebeleid;



Hierin een kaderstellende rol zal vervullen;



Het college verzoekt een herijking van het subsidiebeleid voor te bereiden.
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Het college heeft in haar vergadering van 11 juni 2013 ingestemd met het projectplan
herijking subsidiekaders. Het college heeft in 2014, met een delegatie uit de raad, de
herijking opgepakt.
Als gevolg daarvan zijn er vier bijeenkomsten georganiseerd die dienstbaar waren aan de
volgende procesvolgorde:
1. Heldere doelen formuleren
2. Daaruit kaders opstellen
3. Heldere doelen en kaders moeten ondergrond zijn voor effectmeting
4. Ombuiging realiseren van € 250.000 op subsidies vanaf 2017
5. Door middel van subsidieverstrekking inhoud geven aan een ‘zorgzame
samenleving’ (civil society).
In februari 2014 is door de raad de volgende definitie bepaald voor Civil Society:
De civil society is dat deel van de samenleving dat onderscheiden kan worden van de
staat, de markt en de private sfeer. Het is de omgeving waar mensen op vrijwillige basis
bijeenkomen om hun eigen belangen of die van anderen te bevorderen.
In het project Heroriëntatie Gemeentelijk Taken (HGT) staat civil society ook centraal.
Het uitgangspunt was (is) om meer initiatief bij de inwoners te leggen. Er k an dan een
omslag ontstaan van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.
Het bureau Claudia de Graauw onderzoek & advies was als externe partij ook betrokken
bij de hiervoor genoemde bijeenkomsten. In haar rapport heeft zij een beknopte
samenvatting gegeven van de vier bijeenkomsten en aansluitend een advies
geformuleerd voor de herijking van de subsidiekaders.
In september 2014 is het besluit genomen om de herijking van de subsidiekaders op te
schorten totdat de HGT is uitgevoerd.
Tijdens de commissievergadering Algemeen Bestuur op 26 juni 2018 heeft wethouder
Lodder aangegeven dat het college het subsidiebeleid tegen het licht wil houden en
verbeteren, vooral op het vlak van doelmatigheid. Het is de bedoeling in het 4 e kwartaal
2018 een eerste terugkoppeling naar de raad te geven. Onderdeel van de opdracht is ook
om te kijken naar de sturing en monitoring van het subsidieproces. Hoe loopt het proces
en kan dat beter? Ook de informatievoorziening aan de raad is een aandachtspunt.
Ook heeft de wethouder in deze vergadering aangegeven dat niet alle jaarverslagen goed
zijn bekeken. Hierdoor is niet duidelijk of het geld van de gemeente correct is uitgegeven.
Hij kondigde aan om de prestatieafspraken beter te gaan controleren.
Een medewerkster van de afdeling SSB is voor 12 uur per week vrijgemaakt om als
projectleider de herijking van het subsidiebeleid te gaan vormgeven. Dit project zit nog in
het beginstadium.
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4

Bevindingen

4.1

Hoe is de gemeentelijk organisatie ingericht?
In bijlage I is het organogram van de gemeente Middelburg opgenomen. Er zijn meerdere
afdelingen die subsidies verstrekken. De afdeling Stedelijk Sociaal Beleid verstrekt veruit
de meeste subsidies (de zogeheten subsidiebundel) en ook voor het grootste bedrag, van
ongeveer 10 miljoen euro per jaar. Dit blijkt uit de gegevens zoals vermeld in paragraaf
4.2.1 en uit bijlage III waarin de bedragen zijn opgenomen van de subsidies die buitenom
de subsidiebundel van SSB worden verstrekt.
Hierbij willen we wel opmerken dat wij niet hebben kunnen vaststellen of alle subsidies
die buitenom de SSB-bundel worden verstrekt ook in de bijlagen zijn opgenomen.
Desgevraagd gaf men aan dat een dergelijk overzicht handmatig zou moeten worden
samengesteld.

4.1.1

Werkwijze

De afdeling SSB heeft haar werkwijze rondom subsidies georganiseerd middels een
procedure en controlemechanismen (deze vindt u in Bijlage II), ondersteund door
meerdere systemen, waaronder het workflow-systeem Stratech. Ook heeft de afdeling
een procescoördinator/aanspreekpunt, die de aanvragen verdeelt over ongeveer tien
beleidsmedewerkers. Verder draagt deze zorg voor een aantal controles, waaronder de
financiële. De andere afdelingen die subsidies verstrekken, gebruiken dit niet en werken
elk op een eigen wijze.
In de werkwijze maakt men onderscheid tussen eenmalige en structurele relaties met
ontvangers, die meerjarig subsidie ontvangen. Met die laatste wordt een relatie
opgebouwd en is sprake van voortgangsgesprekken e.d.
Meerdere beleidsmedewerkers voelen zich onvoldoende gekwalificeerd om controle op
de ingediende jaarrekeningen uit te voeren. Dit ziet dan op de omvang van de algemene
reserve, de aanwezigheid van de bestemmingsreserves, de aanwezigheid van en inhoud
van de accountantsverklaring. Er zijn medewerkers die een (financieel) deskundige
collega inschakelen om deze aspecten te beoordelen. Deze raadpleging/beoordeling
wordt niet in het (digitale) subsidiedossier vastgelegd.
4.1.2

Systemen

In de hierna vermelde systemen zijn subsidiegegevens vastgelegd.
Greenvalley
In dit zaaksysteem (postverwerkingssysteem) worden alle stukken opgeslagen en
geregistreerd die door de gemeente worden ontvangen en verzonden. Elke aanvraag
krijgt een zaaknummer en wordt ingeboekt op de betreffende afdeling. Ook alle overige
documenten (brieven, verslagen, memo’s etc.) met betrekking tot een zaak dienen in dit
systeem vastgelegd te worden. Bij beoordeling van een aantal subsidiedossiers hebben
wij geconstateerd dat dit niet in alle gevallen heeft plaatsgevonden. De documenten zijn
dan uitsluitend terug te vinden op de computer van de betrokken medewerker.
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Stratech
Alleen de afdeling SSB gebruikt dit systeem. Hierin wordt een (digitaal) werkdossier
aangemaakt waarin de subsidieaanvraag wordt opgenomen die in de subsidiebundel van
de afdeling SSB is opgenomen. Het hele behandelingsproces (alle handelingen) met
betrekking tot de subsidieaanvraag wordt vastgelegd in Stratech. Het proces is volledig
digitaal. Stratech is een workflow-systeem dat voor de gemeente Middelburg op maat is
ingericht. In het systeem worden geen documenten opgeslagen.
Stratech is zo ingericht dat de beleidsmedewerker pas naar de volgende fase kan
wanneer de voorafgaande fase/vraag is afgerond. Deze inrichting is gebaseerd op de
regelgeving in de ASV. Bij de jaarlijkse interne controle op een aantal subsidiedossiers
wordt ook gebruikt gemaakt van de relevante documenten in het zaaksysteem om mede
te bepalen of aan de rechtmatigheid kan worden voldaan.
4.1.3

Rapportage

De gemeente kent verschillende overzichten die een totaalbeeld moeten bieden van het
aantal subsidies en de ermee gemoeide bedragen. Wat naar de raad wordt gecommuniceerd
is gebaseerd op de subsidiebundel en bevat niet de subsidies die buitenom de bundel
worden verstrekt van ongeveer € 1,5 miljoen per jaar.
4.2

Subsidies Stedelijk Sociaal Beleid
Binnen de afdeling SSB is het subsidieproces door middel van een beschrijving en een
schematische weergave vastgelegd. Deze kunt u terugvinden in bijlage II.

4.2.1

Omvang van de subsidieverlening door de afdeling SSB

Door de afdeling SSB zijn de hieronder vermelde subsidiebedragen toegekend. De
toegekende bedragen blijven beneden de beschikbare bedragen. Over de jaren 2016 en
2017 zijn geen toegekende subsidiebedragen (gedeeltelijk) teruggevorderd.
2016
2017
2018

€ 9.210.481
€ 9.980.959
€ 10.140.246

Zoals vermeld in paragraaf 3.4 zijn in bovengenoemde bedragen ook uitgaven t.b.v.
gemeenschappelijke regelingen opgenomen (in 2018 ruim € 1,7 miljoen).
De grootste bedragen binnen de subsidiebundel gaan naar:
Stichting ZB Planbureau en bibliotheek
Stichting Welzijn Middelburg
Zorgstroom divisie “Maatschappelijk Werk

€ 1.604.566
€ 1.680.542
€ 1.556.204

Walcheren"

Gelet op de bezuinigingen (ombuigingsnota) die de laatste jaren op de subsidie verstrekking is uitgevoerd is het verwonderlijk dat het totale subsidiebedrag van SSB
jaarlijks steeds hoger wordt.
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Bij nadere analyse blijkt dat in het overzicht van 2017 voor de eerste maal zijn
opgenomen de subsidieontvangers:
Emergis, verslavingszorg
Resto van Harte (re-integratie en
participatievoorzieningen)

€ 47.440
€ 50.000

Verder blijkt dat het subsidiebedrag significant is gestegen bij de subsidieontvangers:
Schouwburg Middelburg BV
Stichting Centrum Beeldende Kunst
Zeeland

van € 536.029 naar € 831.434
van € 40.000 naar € 153.334

Bij nadere analyse blijkt dat in het overzicht van 2018 voor de eerste maal zijn
opgenomen de subsidieontvangers:
Stichting kledingbank Zeeland
Stichting present Walcheren
Huurdersvereniging Middelburg (HVM)

€ 6.578
€ 9.000
€ 4.866

Het subsidiebedrag aan HVM wordt vanaf 2017 in de subsidiebundel opgenomen nadat
hierover in april 2016 vragen aan het college waren gesteld door de D66 -fractie. Het
(jaarlijkse) subsidiebedrag werd opgenomen in de begrotingspost Wonen
(woonconsumenten).
Verder blijkt dat het subsidiebedrag aan Stichting Manteling (vrijwillige thuishulp)
significant is gestegen, van € 162.377 naar € 333.169.
De subsidiebundel wordt jaarlijks medio november aan de raad aangeboden. Bij het
aanbieden van zowel de subsidiebundel 2017 als de subsidiebundel 2018 is geen melding
gemaakt van de hiervoor genoemde mutaties. Bij het aanbieden van de subsidiebundel
wordt wel voor elke subsidieontvanger een bijlage opgenomen waarin onder andere het
subsidiebedrag, de prestaties en een toelichting worden vermeld.
4.3

Beoordeelde subsidiedossiers
Wij hebben een aantal subsidiedossiers bestudeerd. Een belangrijk criterium bij de
beoordeling is de mate waarin zaken SMART zijn geformuleerd. SMART staat voor:


Specifiek



Meetbaar



Acceptabel



Realistisch



Tijdgebonden

Een SMART-doelstelling is richtinggevend. Het geeft aan wat je wilt bereiken en stuurt
het gedrag van de subsidieontvanger en van de subsidieverstrekker. Bovendien wordt
aangegeven welke resultaten wanneer moeten worden bereikt. Door een doelstelling
SMART te formuleren is de kans groter dat er in de praktijk iets van terecht komt.
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4.3.1

Stichting Welzijn Middelburg

Dit is één van de grootste subsidieontvangers binnen de subsidiebundel van de afdeling
SSB.
De rekenkamer heeft in 2013 een quick scan uitgevoerd met betrekking tot deze
subsidieontvanger. Een van de conclusies van die quick scan was dat de verantwoording
over de subsidieverlening adequaat is, maar dat de doeltreffendheid, de maatschappelijke effecten, lastig vast te stellen zijn en/of niet meetbaar zijn 4. Er werd toen, ook
door het college, vol verwachting uitgekeken naar het geplande klanttevredenheidsonderzoek (i.o.v. SWM) in de tweede helft van 2013. Het college geeft in het wederhoor
op het quick scan rapport aan dat bij de herijking van de subsidiekaders de
‘problematiek’ met betrekking tot het beperkt kunnen meten van beoogde
maatschappelijke effecten ter sprake zal komen.
In juli 2014 zijn door SWM de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek
gepubliceerd.5 Voor de verbeterpunten is door SWM een aantal actiepunten opgesteld.
In augustus 2014 is door SWM ook een rapportage uitgebracht van spontane en geplande
gesprekken welke door de vrijwilligers en medewerkers van SWM in 2013 zijn gevoerd.6
De rekenkamer heeft vastgesteld dat de uitkomsten en actiepunten van beide
onderzoeken door de gemeente, tot op heden, niet zijn betrokken bij de jaarlijks
gemaakte prestatieafspraken met SWM.
Twee van de drie aanbevelingen van de rekenkamer in 2013 waren om:


De gefragmenteerde welzijnsonderwerpen bijeen te brengen in één eenduidige
beleidsnota ‘Welzijn’. De mogelijkheid van een integrale beleidsnota is door het
college omarmd. Hierbij is aangegeven dat dit ook samenhangt met de herijking
van de subsidiekaders.



De gemeenteraad over het welzijnsbeleid en de uitvoering daarvan structureel te
rapporteren, bijvoorbeeld naar analogie van de woonmonitor, een
“welzijnsmonitor”. In de wederhoorreactie heeft het college aangegeven dit bij
het proces van de herijking van de subsidiekaders mee te nemen.

Beleidsnota Welzijn
Op 20 maart 2017 is door de raad, met algemene stemmen, ingestemd met de
‘Welzijnsvisie gemeente Middelburg, februari 2017’ en de uitwerking van de
actiepunten.7
Binnen het beleid voor alle inwoners van de gemeente staat ontmoeting centraal,
daarmee blijft de stad vitaal en bevordert het de inclusie. Deze bouwstenen zijn
vastgelegd in de HGT en gelden als uitgangpunt van alle welzijnsactiviteiten.

4

Rapport Quick Scan Stichting Welzijn Middelburg, mei 2013, blz.17
Stichting Welzijn Middelburg, klanttevredenheidsonderzoek, juli 2014
6 Stichting Welzijn Middelburg, samen in gesprek, waardevolle conversaties, rapportage binnenstad Middelburg 2014, een
sociale wegwijzer en sociale thermometer
7 Welzijnsvisie gemeente Middelburg (17-51)
5
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De samenhang van de beleidsterreinen binnen Welzijn is door de hierna opgenomen
afbeelding inzichtelijk gemaakt.

jeugd

vitale
revolutie

sport en
bewegen

gezondheid
en gezonde
voeding
werk en
inkomen

finanaciële
zekerheid

WMOvoorzieningen

gebouwde
omgeving

omgevingswet

right to
challenge

WMOvernieuwing

welzijn =
ontmoeting,
inclusie en
vitaliteit

wijkgericht werken
en participatie
civil
society

In hoofdstuk 6 ‘Samenvatting van de actiepunten’ van de welzijnsvisie is ook de rol van
de gemeente geformuleerd, zie bijlage VI.
In de welzijnsvisie is ervoor gekozen om de invulling van de activiteiten (actiepunten) die
bijdragen aan welzijn, niet gedetailleerd uit te werken. Deze detaillering, de manier om
ervoor te zorgen dat wordt vastgelegd hoe en wat er bereikt moet worden voor een
bepaalde periode, volgt in aparte uitvoeringsprogramma’s.
Bij het aanbieden van de welzijnsvisie, in maart 2017, aan de gemeenteraad is
aangegeven dat bij instemming van de raad er halverwege 2017 een uitvoerings programma zal worden gemaakt.
Wij stellen vast dat er geen specifiek uitvoeringsprogramma is opgesteld. De raad heeft
vervolgens ook niet om nakoming van de toezegging verzocht.

Maatschappelijke effecten
Zoals ook in 2013 door de rekenkamer werd geconstateerd wordt bij de subsidieaanvraag
een (activiteiten)begroting ingediend. Per activiteit wordt een raming gemaakt van de te
verwachten uren aan personele inzet. De uren worden vermenigvuldigd met een
uurtarief waarop het (deel) subsidiebedrag volgt. Door de Stichting wordt wel
aangegeven wat het beoogd maatschappelijk effect is. Dit is echter onvoldoende SMART
waardoor niet kan worden vastgesteld of de activiteiten doeltreffend zijn geweest.
Enkele voorbeelden van de geformuleerde maatschappelijke effecten zijn: “ontspanning
en ontmoeting”, “Talentontwikkeling”, “Jongeren ontwikkelen zich op het gebied van
cultuur”.
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Naar aanleiding van de welzijnsvisie, zoals hiervoor aangegeven, zijn er met ingang van
het subsidiejaar 2018 prestatieafspraken gemaakt volgens de 13 basisprincipes die in
hoofdstuk 5 van de welzijnsvisie zijn vermeld. De prestatieafspraken zijn in april 2018
door het college vastgesteld waardoor ze deel uitmaken van de subsidieafspraken 2018.
Dit is middels een afzonderlijke brief aan SWM medegedeeld.
De gemaakte prestatieafspraken 2018 zijn zodanig geformuleerd dat voor de rekenkamer
nog onvoldoende helder is welke maatschappelijke effecten worden nagestreefd en hoe
wordt geverifieerd of dat bereikt is.

Dossier en verantwoording
Gemiddeld één maal in de zes weken vindt er regulier overleg plaats tussen Stichting
Welzijn Middelburg en de gemeente. Van de bijeenkomst wordt een verslag opgemaakt.
De verslagen worden niet in het zaaksysteem vastgelegd. Daardoor zijn dossiers lastig
overdraagbaar.
Zoals in paragraaf 3.1.4 van dit rapport is aangegeven wordt van de accountant niet
alleen verwacht dat hij de getrouwheid van de jaarrekening controleert, maar ook dat hij
toetst of de ontvangen subsidie is aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt. Uit
de accountantsverklaring dient expliciet te blijken de mate van realisatie van de
prestatieafspraken zoals die in de subsidiebeschikking zijn opgenomen.
Bij de jaarrekeningcontrole 2017 is door de externe accountant geconstateerd dat bij de
uitvoering van de accountscontrole op de jaarrekening van SWM (toegekend
subsidiebedrag van bijna € 1,7 miljoen) door de betreffende accountant bij de
controleverklaring geen aansluiting (verwijzing) is gemaakt met het controleprotocol,
zoals in de ASV is opgenomen.

Rapportage naar de gemeenteraad
De gemeenteraad wordt niet structureel geïnformeerd over bijvoorbeeld de nakoming
van de afgesproken activiteiten van SWM en de maatschappelijke effecten daarvan (dus:
wat krijg je voor de subsidie?). Dit komt mede voort uit het feit dat SWM in de
subsidiebundel is opgenomen.
Over de uitvoering van de actiepunten, zoals deze in hoofdstuk 6 van de welzijnsvisie zijn
geformuleerd is de raad fragmentarisch geïnformeerd.8 Doordat de uitvoering in
verschillende programma’s zijn opgenomen is het lastig, zeker voor de raad, om vast te
kunnen stellen welke actiepunten tot uitvoering zijn gebracht.
De raad heeft niet explicit verzocht om een (voortgangs) rapportage met betrekk ing tot
uitvoering van de actiepunten.

8

Raadsvoorstel 23 oktober 2017, 17-180, hervorming uitvoering Jeugdwet en Wmo. Raadsvoorstel 23 oktober 2017, 17-194,

Rapport 'Participeren: Doen en leren' naar aanleiding van het project Actualisatie wijkgericht werken, bewonersparticipatie e n
overheidsparticipatie. Raadsvoorstel 14 juni 2018, 18-91, vaststellen participatiecode
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4.3.2

Stichting Kunsteducatie Walcheren (KEW)

Deze subsidieontvanger heeft in 2016 een budgetsubsidie van € 285.609 en in 2017 een
bedrag van € 279.359 ontvangen. De activiteiten en prestaties, zoals die in de
subsidiebundel zijn opgenomen hebben de volgende omschrijving:

Wij constateren dat de activiteiten en prestaties niet SMART zijn geformuleerd. Door de
wijze van de huidige formulering is niet vast te stellen of alle en/of voldoende activiteiten
hebben plaatsgevonden om het gewenste doel te bereiken.
Met betrekking tot de rechtmatigheid constateren wij uit de interne controles dat er
wordt voldaan aan de eisen van de subsidieverordening.
Zoals in paragraaf 3.1.3 ‘voorbeeld: cultuurbeleid’ is vermeld dienen door het
raadsbesluit van 18 december 2017 de uitgangspunten van de visie praktisch vertaald te
worden, bijvoorbeeld naar jaarlijkse subsidiegesprekken en prestatieafspraken. Bij de
subsidie voor KEW is dat duidelijk nog niet gebeurd.
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4.3.3

Evenementensubsidies

Beleid
In oktober 2001 heeft de gemeente Middelburg opdracht verleend aan adviesbureau
BRO tot het opstellen van een visie op de ontwikkeling van evenementen in de
binnenstad en het geven van aanbevelingen voor de vertaling van de visie in beleid. Op
14 februari 2002 is het eindrapport door BRO uitgebracht. 9 In hoofdstuk 6 van het BROrapport (zie bijlage V) is het actieprogramma schematisch gepresenteerd, waarbij wordt
voorgesteld om alle stappen in 2002 uit te voeren zodat in 2003 met de nieuwe visie
gewerkt kan worden. Onderdeel van deze stappen is het opstellen van criteria voor de
toekenning van subsidies via een aparte verordening. Deze verordening is niet
aangetroffen.
In de praktijk wordt de in 1998 vastgestelde Kwaliteitsatlas en de daarin vermelde
fasering van activiteiten als richtsnoer gehanteerd. Er is een stadspromotieplan 10 uit
2003, maar dat wordt niet gebruikt. Men wil het evenementenbeleid herijken en een
nieuw citymarketingplan maken.
Uit de nota die op 3 januari 2017 11 door het college is vastgesteld blijkt dat het doel is om
door middel van een gevarieerd jaaraanbod de levendigheid van de binnenstad te
versterken en de uitstraling waar mogelijk te verbeteren.
In de nota staat ook vermeld dat in 2017 in samenspraak met betrokken partijen in
Middelburg een citymarketingplan zal worden opgesteld. Als gevolg daarvan zal ook
opnieuw gekeken worden naar de verstrekking van subsidies aan evenementen, in relatie
tot het belang van de stad. De rekenkamer heeft vastgesteld dat het besluit (nog) niet tot
uitvoering is gebracht.
In de eerste bestuurlijke tussenrapportage van 2018 valt te lezen dat er “ inmiddels
besloten is tot een herijking van het evenementenbeleid. Nog niet helemaal zeker is of
dit al van invloed is op de subsidies voor evenementen in 2019. De raad zal te zijner tijd
worden geïnformeerd. Zoals bekend staat de gemeente onder preventief toezicht. De
inschatting is dat een verzoek om budget te verkrijgen t.b.v. citymarketing geen
goedkeuring zal verkrijgen (niet onvermijdelijk en onuitstelbaar). Momenteel wordt met
de stakeholders bekeken of er andere mogelijkheden zijn om het Citymarketingplan toch
verder op te pakken”.

9

BRO, eindrapport evenementenbeleid gemeente Middelburg
Stadspromotieplan Middelburg, verleidelijk anders en anders verleiden, oktober 2003, PMI bv Delft.
11 Besluitenlijst vergadering college van B en W van Middelburg d.d. 10 januari 2017
10
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Uitvoering
Door het college is in januari 2017 besloten om de hierna vermelde elf subsidiebedragen
in 2017 ten laste van het evenementenbudget te brengen.
St. Evenementen Middelburg
St. Kunst & Cultuurroute
St. Zeeland Jazz
St. Streetparade Middelburg
Ondernemersvereniging Arnemuiden
Weekend Amateurkunst
St. Middelburg Volkoren
St. Bella Festa
St. Popwaarts
St. Zeeland houdt van Schaatsen
St. Nacht van de nacht
Totaal beschikbare budget

€ 37.400
€ 11.835
€ 24.620
€ 17.800
€ 1.230
€ 3.410
€ 7.100
€ 7.575
€ 2.840
€ 9.470
€ 1.420
€ 124.700

De hiervoor genoemde organisaties hadden voor een totaalbedrag van € 158.410 aan
subsidie aangevraagd. Bij de toewijzing zijn dezelfde bedragen gehanteerd die ook in
2016 aan subsidies zijn verleend met een 0% inflatiecorrectie.
Het totaalbedrag van het evenementenbudget van € 124.700 staat als één bedrag op het
jaarlijkse SSB-overzicht (de subsidiebundel). De evenementensubsidies die door de
afdeling SSB worden verwerkt zijn in Stratech opgenomen. De evenementensubsidies
worden als eenmalige subsidies in aanmerking genomen (artikel 45 e.v. ASV). In de
beschikking aan de subsidieontvanger worden de prestatieafspraken opgenomen.
In de programmabegroting 2018 welke op 13-11-2017 door de raad is vastgesteld is
onder andere opgenomen:
“Het subsidiebeleid voor evenementen is erop gericht om ook in het voor- en naseizoen
evenementen te stimuleren. Door de noodzakelijke bezuinigingen is gekozen voor een
subsidiering van gevestigde evenementen (Kunst en Cultuurroute, Jazzfestival, City of
Dance, Middelburg Winterstad). Daarnaast moeten ook nieuwe initiatieven mogelijk zijn.
Voorbeelden daarvan zijn de popronde de Stadsfeesten en de Nacht van de Nacht. Om het
imago van Middelburg te bevestigen als evenementenstad zijn ook sportieve
evenementen in het aanbod opgenomen, zoals het tennistoernooi Challenger Zeeland, de
wielerronde Tacx Pro Classic en de Beach Games op de Markt”.
Volgens het overzicht op pagina 42 van de programmabegroting zijn er in 2017 20
evenementen georganiseerd en dit is ook het streven voor 2018. 12

12

Programmabegroting 2018 gemeente Middelburg, pagina 41 en 42
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Stichting Middelburg 800
In 2017 had Middelburg 800 jaar stadsrechten. Hiervoor is op 28 september 2016 de
Stichting Middelburg 800 opgericht. Voor de financiering van de hoofdevenementen
heeft de Stichting ook sponsoren benaderd.
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 26 september 201613 besloten om:
 In te stemmen met de door de Stichting Middelburg 800 i.o. opgestelde begroting
van vier hoofdevenementen die Middelburg op de kaart zetten tijdens het
jubileumjaar 2017.


Aan de Stichting Middelburg 800 een garantstelling van € 50.000 af te geven voor
het geval de benodigde externe financiële middelen niet of niet in zijn geheel
gevonden worden.

Door het instemmen met de opgestelde begroting wordt een bedrag van € 250.000 door
de gemeente Middelburg beschikbaar gesteld. In de begroting van de Stichting
Middelburg 800 is dit bedrag als ‘subsidie’ opgenomen. Het subsidiebedrag is niet
opgenomen in de subsidiebundel van de afdeling SSB. Hieruit kan worden geconcludeerd
dat de bedragen ten laste zijn gebracht van budgetten van andere afdelingen.
De bepalingen zoals die in de ASV zijn opgenomen zijn niet toegepast op deze
subsidieverstrekking.
Bij het eindrapport Middelburg 800 is het onderstaande financieel overzicht, namens het
college, gepresenteerd in de raadscommissie Algemeen Bestuur van 4 september 2018.

Financieel overzicht M800
Onderdeel
Bijdrage Stichting M800 (evenementen / activiteiten)
Boek M800
Marketing / Communicatie / Aankleding stad
Kinderconferentie
Volwassenconferentie
Overig (m.n. extra veiligheidsmaatregelen introfestival)
Totaal resultaat project M800
Uren (niet via projectbudget)
Bestuursondersteuning
Bedrijfsvoering
Ingenieursbureau/Ruimtelijk Beleid/Stadsbeheer
Totaal interne uren project M800

Budget
€ -205.000
€ -20.000
€ -25.000
€ 17.500
€ -18.000
€ -8.000
€ -258.500
2016
€ 77.000
€ 5.000
€ 8.000
€ 90.000

Realisatie
€ -203.000
€ -20.000
€ -49.000
€ 17.500
€ -22.500
€ -9.500
€ -286.500
2017
€ 78.000
€ 4.000
€ 61.000
€ 143.000

De stichting M800 heeft naast het organiseren van activiteiten in het jubileumjaar 2017
ook als doel gesteld een extra impuls te geven voor de komende 8 jaar (1% van 800) met

13

Garantstelling stichting Middelburg 800 (16-165)

Onderzoek subsidies

27

het accent op promotie van de stad met ondersteuning van onderwijs, gemeente,
bewoners en bedrijven. 14
We stellen vast dat een totaaloverzicht van alle evenementen ontbreekt alsmede
uniforme behandeling van alle aanvragen en verantwoording van de
evenementensubsidies.
4.4

Subsidies buitenom de subsidiebundel SSB
Dit wordt niet structureel bijgehouden en/of gerapporteerd. Het meest actuele jaar
waarvoor een overzicht aanwezig is betreft 2013. Dit overzicht is samengesteld ten tijde
van de bezuinigingen in 2013. Voor 2013 betrof dit een totaalbedrag van € 1.733.935.
Het overzicht is in bijlage III opgenomen.
Hierbij willen we wel opmerken dat wij niet hebben kunnen vaststellen of alle subsidies
die buitenom de SSB bundel worden verstrekt ook in de bijlage zijn opgenomen.

4.5

Controles

4.5.1

Interne controle

Jaarlijks worden er door de controller interne controles uitgevoerd. Hierin worden
uitsluitend de subsidies betrokken die in de subsidiebundel zijn opgenomen, met
uitzondering van de waarderingssubsidies en de evenementensubsidies. De
evenementensubsidies, die binnen SSB zijn behandeld, worden als één bedrag in de
subsidiebundel opgenomen. Jaarlijks is dit een totaalbedrag van ongeveer € 124.000.
Tijdens ons onderzoek hebben we kennis genomen van de uitgevoerde interne controles
in 2017 en 2018. Bij de interne controle in 2017 zijn twintig vastgestelde subsidies 2015
en tien uitbetaalde voorschotten 2016 gecontroleerd.
Bij de interne controle in 2018 zijn twintig vastgestelde subsidies 2016 en tien
uitbetaalde voorschotten 2017 gecontroleerd. In het verslag is opgenomen dat de
financiële omvang, van de kostensoort 44500 en 44525, voor 2017 € 11.817.827
bedraagt. Uit het subsidievoorstel SSB 2017 blijkt een toegekend subsidiebedrag van
€ 9.980.959. Door het verschil in de bedragen blijkt ook dat niet alle verstrekte subsidies
in de subsidiebundel zijn opgenomen.
Bij twee subsidieverantwoordingen over 2016 ontbreekt de controleverklaring van een
accountant. Beide subsidieontvangers hebben een samenstellingsverklaring overgelegd.
Dit betreft:
Stichting Media Walcheren
Vrije Peuterspeelzaal Madelief

€ 31.850
€ 37.180

Bij de interne controle in 2017, met betrekking tot de subsidieverantwoording over 2015
van de Vrije Peuterspeelzaal Madelief, heeft dezelfde constatering plaatsgevonden.

14

Eindrapportage Middelburg 800, pagina 15.
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Volgens de ASV is een controleverklaring verplicht bij een subsidiebedrag vanaf € 25.000.
Het college heeft besloten om, op grond van de hardheidsclausule van de ASV 2007,
welke in september 2010 is gewijzigd, ontheffing van deze voorwaarde te verlenen
vanwege de relatief hoge kosten van de controleverklaring in verhouding tot het
subsidiebedrag.
Het ontbreken van beide controleverklaringen is ook opgenomen in de 1 e controllersrapportage 2018.
Bij budgetsubsidies zijn voorwaarden gesteld voor de vorming van een algemene reserve
en een bestemmingsreserve of voorziening. Een algemene reserve is toegestaan tot
maximaal 10% van de jaarinkomsten en een bestemmingsreserve of voorziening is
mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming door het college. Uit de interne
controleverslagen is op te maken dat het college jaarlijks bij meerdere
subsidieontvangers gebruik maakt van haar bevoegdheid om van de vastgestelde criteria
af te wijken.
In beide controleverslagen is bij het onderdeel ‘Voorgaande controle’ onder andere de
aanbeveling opgenomen om:


Subsidieverstrekkingen door andere afdelingen (dan SSB) ook onder de werking
van de ASV te brengen.



De eis van het toezenden van een meerjarenraming, bij de aanvraag voor een
budgetsubsidie, uit de verordening te schrappen als deze eis in de praktijk niet
wordt gehandhaafd.

Wij constateren dat aan beide voorstellen geen gevolg is gegeven.
4.5.2

Controle door externe accountant

In de Managementletter (ML) 2017, versie 17-1-2018, staat op pagina 22 en 23 m.b.t.
subsidies vermeld:


Dat in een aantal gevallen de subsidievaststelling te laat heeft plaatsgevonden.



Ook is een verzoek niet voorzien van een vereiste controleverklaring, maar van
een samenstellingsverklaring (onzekerheid in de rechtmatigheid van de
subsidielast).



Bij twee ontvangers met een controleverklaring is geen aansluiting (verwijzing)
gemaakt met het controleprotocol, zoals in de ASV is opgenomen.

Door de accountant zijn in december 2017 met het college de bovengenoemde
onjuistheden besproken.
Door de accountant zijn in 3 van de 5 geselecteerde dossiers onrechtmatigheden
aangetroffen. Dit betrof de dossiers:


SWM. Er is wel een controleverklaring aanwezig, maar door de accountant is niet
ingegaan op het controleprotocol van de gemeente welke bij de ASV behoort.



Schouwburg Middelburg BV. Hier is een samenstellingsverklaring in plaats van
een controleverklaring aanwezig.
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St. Zeeuwse concertzaal. Er is wel een controleverklaring aanwezig, maar door de
accountant is niet ingegaan op het controleprotocol van de gemeente welke bij
de ASV behoort.

De geconstateerde onrechtmatigheden hadden kunnen leiden tot geen goedkeurende
verklaring van de jaarrekening 2017 van de gemeente. Dit is voorkomen doordat het
college in juni 2018, op aangeven van de externe accountant, heeft besloten om gebruik
te maken van de hardheidsclausule zoals die in de ASV is opgenomen. In het besluit
wordt ten onrechte verwezen naar artikel 63 van de ASV. Door wijziging van de ASV in
2010 is de hardheidsclausule vanaf dat moment opgenomen in artikel 64.
De tekst van artikel 64 luidt: “Burgemeester en wethouders kunnen van de bepalingen in
deze verordening afwijken, indien toepassing ervan zou leiden tot onbillijkheden van
overwegende aard”.
Het college heeft dit artikel gebruikt om ontheffing te verlenen inzake de onvolledige
accountsverklaringen van de subsidieontvangers.
De rekenkamer is van mening dat het toepassen van de hardheidsclausule voor deze
situatie niet juist is. De hardheidsclausule in de ASV opent de mogelijkheid voor het
college om artikelen van de verordening buiten toepassing te laten of daarvan af te
wijken, wanneer strikte toepassing voor een belanghebbende (subsidieontvanger)
onbillijke of onevenredige gevolgen heeft.
In deze situatie is de hardheidsclausule, op aangeven van de externe accountant,
toegepast om een goedkeurende verklaring op de jaarrekening van de gemeente te
ontvangen.
Subsidieverstrekkingen door andere afdelingen, dan SSB, worden niet meegenomen in de
interne controles. Door de externe accountant wordt met behulp van de grootboekrekeningen een selectie gemaakt uit alle subsidieontvangers.
4.6

Informatievoorziening t.b.v. de gemeenteraad
Omstreeks november wordt de subsidiebundel voor het komende jaar, zoals omschreven
in paragraaf 4.3, aan de gemeenteraad aangeboden. Deze bundel bevat niet alle
subsidiebedragen.
Uit de beantwoording door het college, op 19 april 2016, van vragen uit de D66-fractie
met betrekking tot de subsidie aan de Huurdervereniging Middelburg (HVM) op 19 april
2016 blijkt dat:
 Het college zal bezien of vanaf 2018 ook de andere subsidies (buitenom SSB) in
één overzicht gepresenteerd kunnen worden.


De grondslag voor de “subsidie” verstrekking aan HVM niet de ASV is, maar de
Financiële verordening Gemeente Middelburg 2015.

De subsidiebundel 2018 is nog steeds onvolledig. In de subsidiebundel van 2018 wordt
voor de eerste maal de “subsidie” aan HVM vermeld. Het overzicht van de
subsidiebundel bevat dus ook niet-subsidies.
Voor de gemeenteraad is daarom niet transparant en zeker niet volledig welke
subsidiebedragen en aan wie door de gemeente worden verstrekt.
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5

Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan de beantwoording van de vragen die we
vooraf gesteld hebben. Daarnaast bezien we in hoeverre de aanbevelingen uit eerder
rekenkameronderzoek zijn opgevolgd. Tenslotte voorzien we deze conclusies waar nodig
van aanbevelingen.

5.1

Beantwoording van de onderzoeksvragen
1. Worden de gestelde kaders toegepast?
In grote lijnen wel. In de dagelijkse praktijk handelen de meeste ambtenaren
conform het gestelde in de ASV en de bijbehorende kaders. De gemeente kent een
kadernota subsidiebeleid. Deze dient als een overkoepelend kader waarin zaken en
instrumenten een plaats krijgen.
Ook ondersteunende systemen zijn ingericht om volgens de ASV (en bijbehorende
zaken als het controleprotocol) te handelen. De organisatie is echter niet integraal,
waardoor er sprake is van meerdere subsidie-processen binnen de gemeente.
Verschillende afdelingen hanteren verschillende werkwijzen en integrale overzichten
kunnen slechts zeer moeizaam worden geleverd.
Saillant detail is dat intern de ASV 2007, die in 2010 is aangepast, wordt gehanteerd
terwijl op de gemeentelijke website en websites als www.overheid.nl de ASV 2007,
zonder de aanpassingen wordt aangetroffen.
Bij interne en externe controles constateert men nog wel de nodige gebreken, o.a.
bij de verantwoording door de subsidieontvangers. In meerdere gevallen zijn
subsidies aangetroffen waarbij niet aan de vereisten van de ASV is voldaan
(bijvoorbeeld door het ontbreken van een goedkeurende accountantsverklaring).
Het college heeft in een aantal van deze gevallen de hardheidsclausule uit de ASV
toegepast. Dat gebeurt jaarlijks bij meerdere ontvangers.
Daarbij dient telkens de vraag gesteld te worden of dat in lijn is met de bedoeling
van de clausule. Voor het alsnog verkrijgen van de goedkeurende accountantsverklaring voor de gemeente in 2017 is ook van deze bevoegdheid gebruik gemaakt,
terwijl dat ons inziens niet passend is.
Het in de ASV genoemde subsidiebeleidskader, dat je als handvat voor de raad zou
kunnen zien om beleid en subsidies aan elkaar te koppelen, is niet aangetroffen. De
in de Awb vereiste evaluatie van subsidies is onvoldoende verwerkt in de ASV.
Volgens artikel 5 van de ASV vallen onder de verordening de subsidies die zijn
vastgesteld in het subsidiebeleidskader. Dit overzicht wordt volgens de ASV eens in
de vier jaar door de gemeenteraad vastgesteld. Ook heeft de gemeenteraad de
mogelijkheid om tussentijds wijzigingen aan te brengen in het subsidiebeleidskader.
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Uit de memo van 16-5-201115 blijkt dat in het voorjaar van 2008 vanuit de
gemeenteraad een voorzichtige start is gemaakt met het nieuwe beleidskader door
de maatschappelijke effecten en de daaruit voortvloeiende doelstellingen in de
programmabegroting te herijken. Volgens het memo was de uitkomst dat een
separaat beleidskader op korte termijn niet noodzakelijk was.
Het college was van mening dat het aansluiten bij de maatschappelijk effecten en
doelstellingen in de reguliere programmabegroting en dus een duidelijke koppeling
de voorkeur heeft. Hierbij wordt door het college voorgesteld om in het najaar van
2011 één of twee sessies plaats te laten vinden om de meest relevante effecten en
doelstellingen te evalueren en daar waar nodig te herzien. Het college hecht eraan
om voorts tenminste eenmaal in de vier jaar, zoals ook in de verordening is
opgenomen, te evalueren en/of te herzien.
Uit het rapport van de quick scan van de rekenkamer inzake Stichting Welzijn
Middelburg blijkt dat van de sessies in 2011 is afgezien omdat er volgens het
presidium grotere prioriteiten waren.16
In 2014 zijn door het college een aantal voorstellen voor aanpassing van de ASV
gedaan. Enkele voorstellen waren:


Om de grens voor de verplichting van een accountsverklaring te verhogen
van € 25.000 naar € 50.000.



Om subsidie te weigeren wanneer de activiteiten waarvoor subsidie wordt
gevraagd een overwegend partijpolitieke, godsdienstige of
levensbeschouwelijk vorming ten doel hebben.

De gemeenteraad heeft het voorstel niet aangenomen, aangezien men de
wijzigingen gelijktijdig met de herijking van de subsidiebeleidskader wil laten
plaatsvinden.
Inmiddels zijn er in de loop van de jaren binnen de ambtelijke organisatie meer
wensen voor aanpassing van de huidige ASV en de kadernota ontstaan.
2. Sluiten de verstrekte subsidies aan bij het subsidiebeleid?
Deels.
Volgens artikel 4 van de ASV stelt de gemeenteraad de beleidsdoelstellingen en/of
nota’s vast. Hierin wordt bepaald welke producten/prestaties/activiteiten en/of een
verzameling hiervan voor subsidie in aanmerking komen en welke specifieke
voorschriften van toepassing zijn.
In de cyclus van aanvraag tot vaststelling zitten diverse momenten ingebouwd
waarbij expliciet het doel van de subsidie aan de orde komt. Veelal zijn deze
doorvertaald naar de prestaties die de ontvanger dient te leveren voor het geld.
Deze zijn vaak uitgedrukt in uit te voeren activiteiten en niet zozeer in te bereiken

15

Memo 16-5-2011 inzake Evaluatie algemene subsidieverordening

16

Quick Scan Stichting Welzijn Middelburg, mei 2013, blz. 18
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maatschappelijke effecten. In het algemeen zijn deze redelijk controleerbaar
geformuleerd, maar niet altijd (bijv. KEW).
Een expliciete koppeling van afspraken in de beschikking en de te bereiken effecten
uit de beleidsstukken voor het betreffende beleidsterrein is nagenoeg niet
aangetroffen. We realiseren ons overigens dat dat vaak erg lastig te benoemen is.
Dat heeft overigens ook te maken met het soms lage SMART-gehalte van de
beleidsnota’s.
De gemeente toetst voor vaststelling expliciet of de gevraagde doelen ook worden
bereikt. Daarnaast is een rapportage vereist, al dan niet vergezeld van een
accountantsverklaring.
In het rekenkameronderzoek uit 2007 is de aanbeveling (nr. 6 in dat rapport) gedaan
om de uitvoering te verbeteren, onder meer op het gebied van controles. De
uitvoering bij SSB is goed georganiseerd en wordt ondersteund met o.a.
informatiesystemen. Bij de niet-SSB-subsidies is dat niet het geval.
We concluderen dat de aanbeveling nog niet volledig is opgevolgd.
3. Wordt het beschikbaar gestelde (jaarlijkse) subsidiebedrag verstrekt?
Dat is niet duidelijk.
Het begrip ‘subsidie’ is (onder andere in de rapportages) niet scherp gedefinieerd.
Afhankelijk van wie je het vraagt, krijg je een ander antwoord op de vraag hoeveel
geld de gemeente uitgeeft aan subsidies. Zo is er naar de raad een bedrag van
ongeveer € 10 miljoen gecommuniceerd, terwijl ook uitgaven aan
gemeenschappelijke regelingen in de subsidiebundel zijn opgenomen. In de
subsidiebundel zijn niet de verstrekte subsidies door andere afdelingen opgenomen.
Mede hierdoor valt niet vast te stellen of alle afdelingen binnen hun beschikbare
ruimte zijn gebleven.
Veel subsidies lopen al jaren. Er is onderscheid tussen structurele en eenmalige
subsidies. De structurele zijn meerjarig. Als er tussentijds beleid wordt gewijzigd
(bijv. bij een bezuinigingsronde) gaat men in gesprek met de ontvangers.
Een overzicht van alle behandelde eenmalige subsidies is niet aangetroffen. Deze
subsidies zijn geen onderdeel van de subsidiebundel.
We stellen verder vast dat een totaaloverzicht van alle evenementen ontbreekt . Ook
ontbreekt een uniforme behandeling van alle aanvragen en verantwoording van de
evenementensubsidies.
De afdeling SSB handelt de subsidies af via hun workflow-systeem Stratech,
waardoor toepassing van de ASV wordt afgedwongen. Bij afhandeling door andere
afdelingen is dat niet het geval en is onduidelijk of en hoe de ASV wordt toegepast.
De raad stelt jaarlijks bij de begrotingsbehandeling de subsidieplafonds vast. Deze
worden door de medewerkers ook gehanteerd bij de behandeling van aanvragen.
De toegekende subsidiebedragen blijven beneden de in de begroting opgenomen
beschikbare bedragen. De subsidies worden per jaar toegekend. In het proces is ook
een financiële controle op budgettaire ruimte opgenomen.
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4. Op welke wijze vindt communicatie naar de inwoners plaats over de subsidiemogelijkheden?
Dat gebeurt via de gebruikelijke gemeentelijke kanalen, zoals de website. Verder
kunnen burgers in direct contact met de gemeente op gang worden geholpen.
Op de website van de gemeente is alle informatie over subsidies eenvoudig terug te
vinden, inclusief de benodigde formulieren. Bestaande subsidieontvangers worden
actief door de gemeente benaderd. Met de grotere ontvangers zijn gedurende het
jaar intensieve contacten en (voortgangs)gesprekken.
Dit werkt prima.
5. Wanneer en op welke wijze wordt de Raad geïnformeerd?
Een stuk waarin de raad richting het college aangeeft hoe men rapportages wenst te
ontvangen is niet aangetroffen. In raadsvergaderingen en andere contactmomenten
geeft de raad incidenteel wel aan behoefte te hebben aan bepaalde informatie.
De raad ontvangt regelmatig rapportages aangaande subsidies, o.a. van de
accountant. Raadsleden geven echter aan de rapportages niet altijd even helder te
vinden. Voor een deel ligt dit aan de onduidelijke hantering van het begrip ‘subsidie’.
Een belangrijk rapportage-instrument is de jaarlijkse subsidiebundel. Zoals eerder
gesteld geeft de bundel geen overzicht van alle, door de gemeente, verstrekte
subsidies en bevat het zaken die er niet op horen.
In het rekenkameronderzoek uit 2007 is de aanbeveling (nr. 3 in dat rapport, zie
paragraaf 1.2) gedaan om één ( totaal) subsidie-overzicht te maken (ter vervanging
van de subsidiebundel). Deze aanbeveling is nog immer niet opgevolgd. De
subsidiebundel is vooral een SSB-product, waar ook niet-subsidies op staan. Een
totaaloverzicht ontbreekt.
In datzelfde onderzoek is de aanbeveling (nr. 2 in dat rapport) gedaan om het
college periodiek verslag uit laten brengen over de effecten van subsidies in de
praktijk, conform het vereiste in art. 4.24 Awb. Ook deze aanbeveling is nog steeds
niet opgevolgd.
In de periode van 2010 tot oktober 2018 heeft geen evaluatie plaatsgevonden met
betrekking tot een subsidieontvanger. Ook heeft er geen onderzoek op grond van
artikel 213a gemeentewet (doelmatigheid en de doeltreffendheid van door het
college gevoerde bestuur) plaatsgevonden met betrekking tot het subsidiebeleid.
Wij stellen tevens vast dat de raad, vanuit haar controlerende taak, ook niet om
nakoming van toezeggingen, uitvoering van actiepunten, welke door het college zijn
gedaan, heeft verzocht.
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5.2

Aanbevelingen
In deze paragraaf gebruiken we onderstaande kleurcodering. De betekenis van de
kleuren is als volgt:
Kritisch, doe
onmiddellijk

Om te voldoen aan wet-/regelgeving/afspraken, en om de kans op
een succesvolle uitkomst te vergroten is het van het grootste belang
dat onmiddellijk actie wordt ondernomen

Essentieel, doe
binnenkort

Voldoet in redelijke mate aan wet-/regelgeving/afspraken, en om de
kans op een succesvolle uitkomst te vergroten dient binnenkort
actie te worden ondernemen

1.

Actualiseer de ASV en de kadernota subsidiebeleid
a. Wij bevelen aan om de recente model-subsidieverordening van de VNG als
leidraad hiervoor te nemen. Met name voor de regionaal werkende
gesubsidieerde instellingen is harmonisatie van het juridisch kader door
gemeenten middels dezelfde verordening bijzonder prettig en effectief.
Bovendien kan de gemeente op die manier gebruikmaken van de expertise
van de VNG door updates van de verordening over te nemen, die steeds
actueel zijn en aansluiten op nieuwe (Europese) regelgeving. Wanneer dit
op korte termijn niet uitvoerbaar is bevelen wij aan om in ieder geval de
binnen de ambtelijke organisatie aanwezige wensen voor aanpassing van
de huidige ASV en de kadernota te beoordelen en door te voeren.
b. Richt het subsidiebeleid op de te bereiken maatschappelijke effecten van
de gemeente, met inachtneming van de financiële kaders. Dit betekent dat
de financiële kaders opnieuw moeten worden bepaald. Ons advies is om
dit eens in de vier jaar te doen en in de andere jaren de budgetten te
indexeren. Zoals aangegeven is de huidige onderbouwing van de
subsidieplafonds veelal geënt op basis van historie en indexatie.
c. Zorg dat overal in de (publieks)communicatie wordt gerefereerd aan de
actuele versie van de ASV.

2.

Heroverweeg de termijn van subsidieverlening

3.

In het kader van herijking van het subsidiebeleid dient ook nagedacht te
worden over de termijn van subsidieverstrekking. Het sturen op
maatschappelijke doelen, waarbij het effect pas op langere termijn toetsbaar
is, staat haaks op het verlenen van een subsidie voor één jaar.
a. Overweeg om subsidies voor meerdere jaren toe te kennen, waar mogelijk
en nuttig aansluitend op de beleidscyclus. Dat scheelt ook in de
administratieve last voor gemeente en ontvanger.
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3. Zet de ingezette verbeteringen ten aanzien van subsidies door

4.

Het college heeft de eerste stappen gezet in de verbetering ten aanzien van
subsidiëring. Een medewerkster van de afdeling SSB is voor 12 uur per week
vrijgemaakt om als projectleider de herijking van het subsidiebeleid te gaan
vormgeven. Dit project zit nog in het beginstadium. Dit rapport van de
rekenkamer kan als input dienen voor de herijking van het subsidiebeleid.
a. De raad dient nu, om de herijking succesvol te laten worden duidelijk haar
kaders aan te geven.
b. Daarnaast bevelen wij aan om integraliteit van beleid door te voeren door
de subsidies aan de verschillende instellingen toe te kennen vanuit een
overkoepelend beleidskader en daaraan eensluidende doelen en
prestaties (output) en resultaten (outcome) te verbinden.
Idealiter is er een samenhang in het bouwwerk van visies (waar wil je heen
met de stad/gemeente), de daaruit voortvloeiende visies, nota’s en
programma’s op de verschillende beleidsterreinen en de instrumenten die
je daarbij inzet. Een van de mogelijke instrumenten is subsidie. Dat alles
uiteraard zo SMART mogelijk, zodat glashelder is aan welk beleidsdoel een
subsidie bijdraagt.
c. Zorg dat alle subsidieverstrekkende afdelingen en medewerkers een goed
dossier voeren en dat deze in een goede, geordende en toegankelijke staat
zijn. Hierin dienen alle bescheiden met betrekking tot een
subsidieontvanger aanwezig te zijn. Zorg dat ook de andere afdelingen niet
meer op hun eigen manier werken en een goed dossier voeren, daarbij
gebruik makend van het beschikbare zaaksysteem.
d. Wees scherp op de rechtmatigheid van de verantwoordingen. Gebruik de
hardheidsclausule uit de ASV alleen waarvoor zij bedoeld is.
e. Een citymarketingplan en een beleidsnota is zeer wenselijk om tot een
goede afweging te kunnen komen aan welke evenementen de gemeente
Middelburg subsidie ter beschikking wil stellen.

4.

f.

5.

Zorg dat alle subsidies worden meegenomen bij de selectie voor de
interne controle en dat de constateringen/aanbevelingen uit de interne
controle opvolging krijgen.
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g. Stuur op de uitvoering van de college- en raadsbesluiten. Maak
bijvoorbeeld met het college (en de griffie) afspraken over de wijze
waarop de uitvoering van de besluiten wordt gemonitord (wie doet wat op
welk moment?).

6.

h. Wanneer middels een raadsbesluit conclusies en aanbevelingen van de
rekenkamer worden vastgesteld dient de raad er op toe te zien
(controlerende taak) dat, veelal door het college, tot uitvoering wordt
overgegaan.
4. Verbeter de informatievoorziening aan de gemeenteraad

5.

Om de raad in staat te stellen inhoud te geven aan zijn kaderstellende en
controlerende rol, dient de informatievoorziening te verbeteren.
a. Wij bevelen aan bij de betreffende beleidsprogramma’s concreet op te
nemen welke instellingen en organisaties daarbij zijn betrokken en welke
subsidies (hoogte begroot en werkelijk) worden verleend voor welk doel.
Geef daarbij ook inzicht in eventuele indirecte (‘verkapte’) subsidies die
worden verleend, zoals het beschikbaar stellen van accommodaties en/of
andere zaken tegen geen kostprijs dekkend (marktconform) bedrag.
b. De verbeterde informatievoorziening dient te worden aangevuld met het
meer en actief betrekken van de gemeenteraad.
Belangrijk is om helder te hebben waarop de raad wil sturen, en hoe dat
zich vertaalt in de rapportages die zij ontvangt. Wij bevelen dan ook aan
dat de raad dit bij zichzelf nog eens nagaat en aangeeft hoe zij het hebben
wil.
c. Verbeter de overzichten die naar de raad gaan. Zorg dat alle subsidies, dus
ook de eenmalige- en evenementensubsidies erop staan, en verwijder
posten die geen subsidie zijn. Geef hierbij ook aan ten laste van welk
budget (afdeling/programma) die betreffende subsidie is gebracht.
d. Geef bij het aanbieden van de jaarlijkse subsidiebundel aan de raad
expliciet aan welke subsidieontvangers voor de eerste maal in de bundel
zijn opgenomen en bij welke subsidieontvangers het bedrag significant
afwijkt van het voorgaande jaar. Hierdoor is direct inzichtelijk welke
wijzigingen/nuances zijn aangebracht.
e. Het college dient periodiek, conform artikel 4.24 Awb, tenminste eenmaal
in de vijf jaar een verslag te publiceren over de doeltreffendheid en de
effecten van de verstrekte subsidies. Daarin wordt dan beoordeeld of de
gewenste effecten met de subsidieverstrekking worden bereikt (monitorfunctie). Om de resultaten optimaal te kunnen gebruiken moet dit
aansluiten op de cyclus van het periodiek herijken van beleidsnota’s.
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6

Wederhoor & nawoord

6.1

Wederhoor
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6.2

Nawoord
De rekenkamer heeft met belangstelling kennis genomen van de positieve reactie van het college
en is verheugd met de reactie dat het rapport helder is en wordt beschouwd als een
aanmoediging voor het daadwerkelijk herijken van het subsidiekader.
De bestuurlijke reactie geeft geen aanleiding om de conclusies en aanbevelingen uit het rapport
te herzien.
Een herijking is een prima gelegenheid voor de raad om invulling te geven aan haar
kaderstellende rol. Neem die rol dan ook, daarbij indachtig dat subsidiebeleid slechts een
instrument is om tot uitvoering te komen van bovenliggend beleid. We vertrouwen er dan ook op
dat de raad intensief betrokken wordt bij de komende herijking.
De rekenkamer dankt de ambtelijke organisatie en met name onze contactpersoon voor hun
prettige en constructieve medewerking aan het onderzoek.

Bestuurlijke reactie gemeente
Middelburg

Op bladzijde 19 schrijft u: “Bĳ de jaarlĳkse
interne controle op een aantal
subsidiedossiers wordt ook gebruik gemaakt
van Stratech om mede te bepalen of aan de
rechtmatigheid kan worden voldaan.” Dat is
niet juist.

Reactie Rekenkamer

Tekst in par. 4.1.2 is aangepast.

Voor de rechtmatigheidscontrole op een
aantal subsidiedossiers wordt geen gebruik
gemaakt van Stratech, maar wel van de
relevante documenten die te vinden zijn in het
zaaksysteem.
Ook op bladzijde 19 wordt gesproken over een
subsidie aan Zorgstroom. Omdat het hier
specifiek om een subsidie gaat aan de divisie
“Maatschappelijk Werk Walcheren" van
Zorgstroom, doen we u de suggestie dat aan te
passen of aan te vullen, zodat voor de lezer
direct duidelijk is voor welk onderdeel de
bijdrage is bedoeld.

Tekst is toegevoegd in par. 4.2.1.

Op bladzijde 26 staat dat er 11 evenementen
zijn gesubsidieerd, terwijl in de
programmabegroting over 20 evenementen
wordt gesproken. Het aantal van 11 dat u
noemt slaat op de organisatoren die de
subsidie via deze weg hebben ontvangen.
Bijvoorbeeld de stichting evenementen

De onduidelijkheid is ontstaan doordat in de
stukken de formulering niet op eenduidige
wijze heeft plaatsgevonden. In de
programmabegroting worden geen bedragen,
per evenement, vermeld. De tekst in het
rapport is aangepast.
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Middelburg krijgt subsidie voor het uitvoeren
van verschillende activiteiten en
evenementen. De vergelijking die u maakt in
het rapport is daarom niet helemaal zuiver.
Tijdens het onderzoek dat u heeft gedaan is
per 1 september 2018 de naam van de
afdeling SSB gewijzigd in Samenleving. U
gebruikt in uw rapport hoofdzakelijk de naam
SSB, maar op pagina’s 16 en 51 gebruikt u de
naam Samenleving. Om het beeld te vermijden
bij de lezer dat het om verschillende
afdelingen gaat, kunt u daar in uw rapport
wellicht een opmerking over plaatsen.

Op de betreffende pagina’s is de naam
‘samenleving’ gewijzigd in SSB.

Allereerst merken we op dat we uw rapport
beschouwen als aanmoediging voor het
daadwerkelijk herijken van het subsidiekader.
Zoals u terecht beschrijft is het traject dat
eerder is begonnen gepauzeerd vanwege
andere werkzaamheden, in het bijzonder de
heroriëntatie gemeentelijke taken. Nu de
resultaten daarvan bekend zijn en dat traject,
op het moment van schrijven, nagenoeg
formeel is afgerond, hebben wij de herijking
weer ter hand genomen, zoals u ook op
bladzijde 36 al heeft beschreven. Wij komen
daarom sowieso de komende periode met dit
onderwerp richting de raad. Uw aanbevelingen
zijn daarbij voor alle partijen behulpzaam.

We nemen met genoegen kennis van deze
opmerkingen.

Bij uw aanbeveling: "Zorg dat alle subsidies
worden meegenomen bĳ de selectie voor de
interne controle en dat de
constateringen/aanbevelingen uit de interne
controle opvolging krijgen.", plaatsen we een
kanttekening. Als aan een subsidie geen
verantwoordingsvoorwaarden worden
verbonden, afgeleid uit de ASV of anderszins,
dan ontbreekt een toetsingskader voor de
rechtmatigheidscontrole.

Dit hebben we voor kennisgeving
aangenomen.

Als laatste merken we op dat wĳ uw
opmerkingen over het SMART—formuleren
van doelstellingen en maatschappelijke
effecten begrijpen. Wĳ ervaren die
verbeteringen als een bijzondere uitdaging die
breder is dan het instrument subsidies.
Daarom heeft dat aspect onze aandacht bij het
doorontwikkelen van de planning&control

We herkennen deze opmerking. Niet alles is
SMART te maken. Uiteindelijk gaat het om het
totale maatschappelijke effect.
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cyclus. Meer specifiek in relatie tot dit
onderzoek merken we op dat juist in het
welzijnsbeleid het effect van een enkele
instelling of activiteit moeilijk te meten is,
maar dat een samenspel van alle partijen aan
het beoogde effect bijdragen. Precies daarin
zit voor ons de uitdaging.
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Bijlage I: Organogram gemeente
Middelburg
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Bijlage II: Subsidieproces SSB
Subsidies Stedelijk Sociaal Beleid
De gemeente Middelburg verleent subsidies aan instellingen die in het gemeentelijk belang
activiteiten uitvoeren op het gebied van stedelijk sociaal beleid (waaronder bescherming van
dieren, bibliotheek, emancipatie, educatie en kunstzinnige vorming, amateuristische
kunstbeoefening, professionele podiumkunsten, cultuurbehoud, openluchtrecreatie,
speelplaatsen en trapveldjes, ouderenbeleid, minderhedenbeleid, opvang vluchtelingen,
maatschappelijke dienstverlening, sport, gehandicaptenbeleid, vrijwilligerswerk, sociaalcultureel werk, kinderopvang, verslavingszorg).

Subsidieverordening
De voorwaarden voor subsidieverlening zijn vastgelegd in de Algemene
Subsidieverordening Middelburg (ASVM) die op 1 januari 2007 in werking is getreden. In
het beleid van de gemeente staan niet de instellingen centraal, maar de activiteiten die
zij uitvoeren. Om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen dienen de activiteiten te
passen in het door de gemeenteraad vastgestelde beleid.
De verordening gaat uit van zogenaamde budgetfinanciering. Eenmaal toegekende
subsidies dan wel exploitatieoverschotten van de instelling worden niet teruggevorderd
als aan het subsidiecontract, dat wil zeggen de prestatieverplichtingen en de daaraan
verbonden voorwaarden, is voldaan. Anderzijds worden tekorten achteraf niet met
aanvullende subsidie gecompenseerd.

De gemeente als regisseur
Net als alle andere organisaties actief op het terrein van het stedelijk sociaal beleid heeft
de gemeente een eigen agenda met eigen prioriteiten. Die agenda is de uitkomst van de
wensen die leven bij de bewoners van de stad en van de politieke keuzes van college en
raad.
Bij de uitvoering van beleid zijn in de regel meerdere externe partijen, met elk hun eigen
koers en doelstellingen, betrokken. Daarom is een adequate samenwerking tussen de
gemeente en het maatschappelijk veld onontbeerlijk. De gemeente vervult daarin een
regierol, omdat zij optreedt vanuit de integrale verantwoordelijkheid voor de stad en de
bewoners.
Het doel van de gemeentelijke regie is door het afstemmen van visie en strategie te
komen tot een effectieve inzet van de mensen en middelen van de betrokken partijen.
Het is daarbij de taak van de gemeente dat die afstemming zo plaats vindt dat het voor
alle betrokkenen zinvol is om mee te doen. Omdat de gemeente geen of weinig
zeggenschap heeft over de partijen, zal ze als regisseur moeten ‘sturen op zekere
afstand’. De gemeente beschikt hiervoor over specifieke verantwoordelijkheden en
bevoegdheden waarmee ze partijen tot participatie kan stimuleren. Eén van die
bevoegdheden is het verlenen van subsidie en het sturen op subsidievoorwaarden .
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Het proces
De praktische uitvoering van het gemeentelijksubsidiebeleid ziet er als volgt uit. Jaarlijks
dienen instellingen op het gebied van lokaal sociaal beleid een subsidieaanvraag voor het
daaropvolgende kalenderjaar in bij de gemeente Middelburg op een standaardformulier,
waarop diverse relevante vragen moeten worden beantwoord. Tegelijkertijd met de
aanvraag moeten gegevens in verband met de verantwoording over de besteding van het
subsidie over het voorafgaande jaar schriftelijk worden overlegd.
Nadat de stukken zijn geregistreerd worden deze naar de betrokken beleidsmedewerkers
van de afdeling SSB verzonden. Zij beoordelen of de instellingen aan alle
subsidievoorwaarden voldoen. Verder wordt de aanvraag getoetst aan het
raadsprogramma en de relevante beleidsnota’s.
Als het nodig is worden aanvullende stukken verzocht aan de betrokken instelling(en). Als
met de verantwoording kan worden ingestemd en bovendien de subsidieaanvraag naar
behoren en compleet is ingevuld worden, na overleg met de betrokken wethouder(s), de
concept-subsidievoorstellen opgesteld en aan de instellingen verzonden. Wanneer
gemeente en instellingen tot overeenstemming over het subsidievoorstel zijn gekomen,
wordt de subsidieaanvraag formeel afgerond en wordt het subsidievoorstel in de
subsidiebundel voor het komende jaar opgenomen. Elke instelling ontvangt daarna een
subsidiebeschikking, waarin specifieke afspraken (prestaties, kengetallen, voorwaarden
e.d.) in verband met de besteding van de subsidie staan vermeld.
Het subsidieproces is hierna schematisch weergegeven.
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Jaarlijks in februari

Verzenden
aanvraagformulieren subsidie

Voor 1 april of
17/20 weken voor
activiteit

Ontvangst
aanvraagformulieren

Registratie en b.v.o.

Concept subsidievoorstel maken +
overleg wethouder

Concept voorstel
verzenden naar
aanvrager

Medio november

Beslissing over
budgetten door de
raad

Uiterlijk 31
december

Besluit van B&W
(subsidievoorstellen)

Beschikking
verzenden naar
aanvrager

Eventueel:
bezwaarprocedure

Ondertekening
subsidiecontract
(budgetsubsidies)

Uiterlijk voor 1
april: verzoek
vaststelling van de
subsidie

Betalingsopdracht
naar P&C + stukken
deponeren

Uitbetaling
voorlopige subsidie
(termijnen)

Controle
verantwoordingsstukken (jaarverslag
e.d.)

Evt. overleg met
aanvrager

Definitief
Vaststellingsbesluit
door B&W

Vaststellingsbesluit
naar aanvrager

Betalingsopdracht
verstrekken
eindafrekening

Betaling def.
Subsidie of
terugvordering
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Bijlage III: Subsidies buitenom de bundel

2013

Instelling

19.123

19.123

2014

Omschrijving budget

Veiligheidshuis (subsidie 2013 = 2012 * 1,015)

116.000
29.245
99.625
71.358
6.711
80.882
4.000

116.000
29.245
99.625
71.358
6.711
65.882
4.000
544.328

“Subsidies” buitenom de subsidiebundel SSB
Programma
Openbare orde & Veiligheid

Onlangs voorstel in college/raad
Onlangs voorstel in college/raad
Middelburg neemt een aantal sta-uren af, incl. biblioservicebus
Van tevoren niet bekend of en hoeveel subs er verstrekt wordt
VZG bijdr in Zwse jeugdmonitor
in eerdere bezuinigingen meegenomen
Toekenning vindt plaats o.g.v. de Subsidieverordening

544.328
320.547

Toegekende
Subsidiebedrag

Veiligheid
RPCZ
Overige begeleidingsdiensten
Bibliobus
Jeugdbeleid
Jeugdmonitor
Brede Scholen Middelburg
Sport- en spelmiddag basisonderwijs

exploitatiesubsidie aan de BV Stadsgewestelijk Zwembad
Er is een nieuw contract per 1 juni 2013

2015

19.123

Jeugd en onderwijs

Stadsgewestelijk zwembad
Optisport

116.000
29.245
99.625
71.358
6.711
50.882
4.000
544.328

Vrije tijd & Imago

17.542
15.607
9.909
11.258
9.984
18.830
35.000
5.373
10.482
43.685
130.079
46.974
10.000
72.000
5.393
Maatsch. Participatie en zorg

BUDGET
2011, 2012 en 2013 geen uitgaven
kosten beleidsmedewerker/steunp huis geweld
Eerdere bezuinigingen teruggedraaid door de Raad

17.542
15.607
9.909
11.258
9.984
18.830
35.000
5.373
10.482
43.685
130.079
46.974
10.000
72.000
5.393

17.542
15.607
9.909
11.258
9.984
18.830
35.000
5.373
10.482
43.685
130.079

46.974
10.000
72.000
5.393

1.383.388

BUDGET (subsidie was € 41.000)
2013 vanuit WMO-reserve, 2014 dekking nog niet geregeld
Jaarlijkse bijdrage
Jaarlijkse bijdrage
BUDGET (subsidie was in 2012 € 4.866)

1.398.388

WMO-monitor
Bewonersactiviteiten
Xinvis (digitaal loket)
Zorgvernieuwingsprojecten
Adv & Steunpunt Huis geweld
Anti-discr voorziening
St Vluchtelingenwerk
Bed- bad en broodvoorziening
Drugshulpverlening
Foyer de Jeunesse
Aanvullend

Wonen, woonomgeving en milieu NV Economsiche Impuls
St Citymanagement
Binnenstadmanager
Woonadviescommissie

1.733.935
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Bijlage IV: Prestatieafspraken SWM 2018
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Bijlage V: Actieprogramma evenementenbeleid
Stap 1
Actie
Vaststelling en bekendmaking notitie

Beschikbaarstelling financiële
middelen voor organisatorische
maatregelen
Stap 2
Actie
Benoemen Evenementencoördinator

Installeren Evenementencommissie
Stap 3
Actie
Vaststellen subsidieverordening en
subsidiebudget
Organiseren dat Veiligheidsteam ook
op het terrein van evenementen
werkzaam wordt
Stap 4
Actie
Opstellen van eisen per locatie voor
het houden van evenementen
Organiseren Evenementwacht

Stap 5
Actie
Organiseren klachtentelefoon
Stap 6
Actie
Vaststellen aanvraagformulier

Trekker
Ambtelijke organisatie (diensten
Maatschappelijke Zaken en/of
Stadsbeheer)
Ambtelijke organisatie (diensten
Maatschappelijke Zaken en/of
Stadsbeheer)

Bestuurlijk verantwoordelijke
Gemeenteraad

Trekker
Ambtelijke organisatie (diensten
Maatschappelijke Zaken en/of
Stadsbeheer)
Evenementencoördinator

Bestuurlijk verantwoordelijke
Burgemeester en wethouders

Trekker
Evenementencoördinator i.s.m. dienst
Maatschappelijke Zaken
Evenementencoördinator i.s.m. dienst
Stadsbeheer, politie en brandweer

Bestuurlijk verantwoordelijke
Gemeenteraad

Trekker
Evenementencoördinator i.s.m.
Veiligheidsteam
Evenementencoördinator i.s.m.
Veiligheidsteam

Bestuurlijk verantwoordelijke
Burgemeester

Trekker
Evenementencoördinator i.s.m politie

Bestuurlijk verantwoordelijke
Burgemeester

Trekker
Evenementencoördinator i.s.m. dienst
Stadsbeheer

Bestuurlijk verantwoordelijke
Burgemeester

Gemeenteraad/ burgemeester en
wethouders

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders

Burgemeester

Bron: BRO, eindrapport evenementenbeleid gemeente Middelburg, par. 6.5
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Bijlage VI: Actiepunten welzijnsvisie
Samenvatting van de actiepunten 17 :
Rol van de gemeente
1. regievoerder; leiding houden over de globale ontwikkeling en uitvoering van het
welzijnswerk
2. opdrachtgever: vaststellen nieuwe financiële- en prestatieafspraken met de
welzijnsorganisaties
3. aanjager/ verbinder:


losmaken nieuwe initiatieven en verbindingen leggen met bestaande
organisaties, structuren of activiteiten.



creëren nieuwe manier van financieren/ subsidiëren en ruimte maken in het
gebied tussen initiatieven en betaalde zorg (WMO en inkoop Jeugd).

Ontmoeting
1. Uitvoering omgevingswet
2. Ruimte per wijk: in de woonservicezones plekken creëren waar mensen elkaar
ontmoeten.
3. Goedwerkende vacaturebank: vrijwillige inzet staat voorop om koppeling van
vragers en aanbieders te realiseren .
4. Sociale kaart: inzichtelijk en toegankelijk maken van de sociale kaart van de wijk,
met daarin o.a. de dagbesteding, bewonersgroepen en - initiatieven, werkplekken
voor de participatiewet enz., moet helder en toegankelijk zijn
Inclusie
1. De verbinding tussen de WMO en de participatiewet, onderwijs en ondernemers
moet in de woonservicezones worden gelegd.
2. Het “Verdrag voor de rechten van de mensen met een beperking” moet naar de
Middelburgse situatie vertaald worden.
Vitale wijken
1. Plan voor jeugd- en gezinsbeleid voor preventie en lichte ondersteuning op
wijkniveau wordt uitgewerkt.
2. Het project ‘Actualisatie wijkgericht werken, bewonersparticipatie en
overheidsparticipatie’ wordt uitgevoerd.
3. Het uitvoeringsprogramma van de vitale revolutie wordt uitgevoerd.

17

Bron: welzijnsvisie gemeente Middelburg, februari 2017, hoofdstuk 6

Onderzoek subsidies

55

Bijlage VII: Geïnterviewde personen
Naam
De heer P. Roose
De heer F. Tillema
Mevrouw M. de Voogd
De heer A. Rijpert
De heer A. van den Buuse
De heer W. Steketee
Mevrouw W. Treurniet-Klapwijk
De heer C. Lodder
De heer R.J Huser-Egter van Wissekerke

Functie
Controller
Coördinator administratie afd. Bedrijfsvoering
Beleidsmedewerker afd. SSB / projectleider
Adviseur bestuur / plv. raadsgriffier
Beleidsmedewerker
Raadslid LPM
Fractievoorzitter ChristenUnie
Wethouder (locoburgemeester) 18
Senior Manager Deloitte

Contactpersoon
De heer K. Janse

Procescoördinator / vakspecialist subsidies afd. SSB

18

Portefeuille: Zorg (Wmo en Jeugd), Integratie, Welzijn en volksgezondheid, Participatie en bewonersinitiatieven, Wijkaanpak,
Begraafplaats/crematorium, Personeel en organisatie, Communicatie en dienstverlening, Kunst en cultuur, Trekdijk.

Onderzoek subsidies

56

