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Subsidiebeleid gemeente Bunnik nog weinig gericht op effectiviteit
De gemeente Bunnik heeft de ambitie om haar subsidiebeleid te sturen aan de hand van
duidelijk toetsbare doelstellingen. In de praktijk geeft zij hieraan echter nog nauwelijks
invulling. Dit concludeert de rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand na onderzoek
naar de effectiviteit van het subsidiebeleid van de gemeente Bunnik. Ook constateert de
commissie dat de rol van de gemeenteraad met betrekking tot het subsidiebeleid minimaal
is.
In het onderzoek zijn alle relevante documenten betrokken, zoals het coalitieakkoord, het
collegeprogramma, het WMO-beleidsplan, de nota integraal jeugdbeleid en de door het college
opgestelde beleidsregels. In al deze documenten heeft de rekenkamercommissie geen goede
toetsbare doelstellingen aangetroffen die richtinggevend en sturend zijn voor de subsidiering
van de gesubsidieerde instellingen. De rekenkamercommissie concludeert dat de gemeente een
forse inhaalslag moet maken. Als de gemeente wil dat het subsidiebeleid bijdraagt aan haar
doelstellingen, dan vereist dat een goed uitgewerkt en samenhangend geheel van doelstellingen.
Dit is een arbeidsintensief proces.
De commissie maakt bij haar conclusies wel de kanttekening dat de nieuwe subsidieverordening
pas net van kracht was toen het onderzoek uitgevoerd werd. De ervaringen met de nieuwe
verordening waren daardoor nog beperkt. Ook was er bij de gemeente Bunnik net een
reorganisatie doorgevoerd en waren er verschillende personele wisselingen geweest.
De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de effectiviteit en de efficiëntie
van het gemeentelijk beleid onderzoekt. Om de kwaliteit, deskundigheid, efficiency en
effectiviteit van de rekenkamerfunctie te vergroten hebben de gemeenten Barneveld, Leusden,
Nijkerk, Zeewolde, Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude een gezamenlijke
rekenkamercommissie ingesteld. Per 1 januari 2009 heeft ook de gemeente Bunnik zich
aangesloten. Het onderzoek in Bunnik is de laatste in de rij van vergelijkbare onderzoeken die
de rekenkamercommissie eerder al uitvoerde bij de andere zeven gemeenten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
- de heer Jan van Dort, voorzitter van de rekenkamercommissie, tel: 06 – 51 33 61 37 of
- mevrouw Bea Meijboom, secretaris van de rekenkamercommissie, tel: 0342 – 495 384 of
b.meijboom@barneveld.nl.
Zie ook www.rkvalleienveluwerand.nl

