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Gevraagde beslissing(en)
1. de hoofdconclusie en deelconclusies van het eindrapport vast te stellen, te weten:
hoofdconclusie:
De gemeente Langedijk zet subsidie gericht in als een middel om maatschappelijke opgaven te
realiseren en samenwerking te stimuleren. Dit laatste tussen de gemeente en partijen in de lokale
samenleving én onderling tussen partijen in de samenleving.
Deelconclusies:
a. subsidies zijn versnippert over veel verschillende doelen binnen het sociaal domein en
cultuur en de gemeentelijke doelen zijn op zichzelf onvoldoende evalueerbaar geformuleerd;
b. subsidieontvangers rapporteren in beperkte mate over in welke mate de activiteiten hebben
bijgedragen aan gemeentelijke doelen;
c. de gemeente stimuleert via het subsidiebeleid samenwerking tussen partijen in de
samenleving, maar die stimulans is (beperkt) financieel van aard en de relatie tussen de
gemeente en subsidieontvanger is nog overwegend bilateraal (1 op 1);
d. de verschillende typen van subsidieverlening worden als dusdanig nog onvoldoende
consequent onderscheiden in de gemeentelijke administratie en verantwoording;
2. de aanbevelingen over te nemen, te weten:
a. stimuleer bij subsidieverlening een zo hoog mogelijk mate van zicht op maatschappelijke
effecten, gerelateerd aan de realisatie van gemeentelijke beleidsdoelen;
b. besteedt binnen de planning- en controlcyclus meer aandacht aan het onderwerp subsidies en
verbindt dit op een heldere wijze aan (politieke) keuzevraagstukken en gemeentelijke
beleidsdoelen. Breng de raad daarmee meer in positie ;
c. maak subsidieverlening onderdeel van een bredere werkwijze, gericht op het realiseren van
maatschappelijke opgaven via effectief teamspel en samenwerking met andere partijen.

Inleiding
De Rekenkamer Langedijk voert onderzoek uit naar de (maatschappelijke) effecten van het
gemeentelijk beleid en naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het
gemeentelijke beleid. Voor 2017/2018 is hierbij gekozen voor het onderwerp Evaluatie van het
subsidiebeleid.
Beoogd resultaat
Een bijdrage leveren aan de doeltreffendheid van beleid, alsmede de doelmatige voorbereiding en
uitvoering daarvan, en met dit specifieke onderzoek een bijdrage leveren aan een verdere verbetering
van de werkwijze van de gemeente rondom subsidies.

Argumenten
1.1,
2.1,

Het onderzoek is conform de Verordening op de Rekenkamer uitgevoerd
De rekenkamer heeft zijn onderzoek uitgevoerd volgens de in de Verordening beschreven
werkwijze. Het onderzoek heeft een duidelijke vastgestelde onderzoeksopzet, er zijn breed
inlichtingen ingewonnen, betrokkenen zijn in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze op
het feitenonderzoek kenbaar te maken, er heeft ambtelijk hoor en wederhoor plaatsgevonden
en het college is in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken.

2.1,
2.2

De klankbordgroep Rekenkamer Langedijk is akkoord met het rapport
De klankbordgroep Rekenkamer Langedijk onderschrift de conclusies en aanbevelingen uit
het rapport.

Kanttekeningen
2.1 Het college kan zich gedeeltelijk vinden in genoemde aanbevelingen
,
Het college heeft op 24 april 2018 zijn bestuurlijke reactie op het rapport Evaluatie
Subsidiebeleid gegeven.
Het college kan zich gedeeltelijk vinden in genoemde aanbevelingen en heeft een reactie per
aanbeveling gegeven.
Communicatie
De Rekenkamer Langedijk zal, als dank aan allen die betrokken waren bij het onderzoek, ervoor zorg
dragen dat alle deelnemers het eindrapport per mail ontvangen, nadat dit rapport is besproken in de
raad.
Participatie (Interactief werken)
Niet van toepassing.
Financiën
Er zitten geen directe financiële consequenties aan dit besluit.
Vervolgstappen
Uitvoeren van de opdrachten uit beslispunt 2.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
Eindrapport van de Rekenkamer Langedijk, Evaluatie van subsidiebeleid gemeente Langedijk.
Bijlagen ter informatie
1
2

aanbiedingsbrief bij het rapport van de Rekenkamer Langedijk aangaande het onderzoek naar de
Evaluatie van subsidiebeleid gemeente Langedijk;
Verordening op de Rekenkamer.

De griffier,

drs. G.J. de Graaf
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Eindrapport van de Rekenkamer Langedijk, Evaluatie subsidiebeleid gemeente
Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van de griffier van 8 juni 2017, nummer 39;

besluit:

1.

de hoofdconclusie en deelconclusies van het eindrapport vast te stellen, te weten:
Hoofdconclusie:
De gemeente Langedijk zet subsidie gericht in als een middel om maatschappelijke opgaven te
realiseren en samenwerking te stimuleren. Dit laatste tussen de gemeente en partijen in de lokale
samenleving én onderling tussen partijen in de samenleving.
Deelconclusies:
a. Subsidies zijn versnippert over veel verschillende doelen binnen het sociaal domein en
cultuur en de gemeentelijke doelen zijn op zichzelf onvoldoende evalueerbaar geformuleerd
b. Subsidieontvangers rapporteren in beperkte mate over in welke mate de activiteiten hebben
bijgedragen aan gemeentelijke doelen.
c. De gemeente stimuleert via het subsidiebeleid samenwerking tussen partijen in de
samenleving, maar die stimulans is (beperkt) financieel van aard en de relatie tussen de
gemeente en subsidieontvanger is nog overwegend bilateraal (1 op 1).
d. De verschillende typen van subsidieverlening worden als dusdanig nog onvoldoende
consequent onderscheiden in de gemeentelijke administratie en verantwoording.

2.

de aanbevelingen over te nemen, te weten:
a. Stimuleer bij subsidieverlening een zo hoog mogelijk mate van zicht op maatschappelijke
effecten, gerelateerd aan de realisatie van gemeentelijke beleidsdoelen.
b. Besteedt binnen de planning- en controlcyclus meer aandacht aan het onderwerp subsidies
en verbindt dit op een heldere wijze aan (politieke) keuzevraagstukken en gemeentelijke
beleidsdoelen. Breng de raad daarmee meer in positie .
c. Maak subsidieverlening onderdeel van een bredere werkwijze, gericht op het realiseren van
maatschappelijke opgaven via effectief teamspel en samenwerking met andere partijen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 17 juli 2018.
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