Rekenkamercommissies ViP+

PERSBERICHT
EFFECTEN SUBSIDIEBELEID BIJ GEMEENTEN NOG WEINIG MEETBAAR
De ViP+ gemeenten kunnen over het algemeen nog niet goed meten of ze met hun
subsidies de gewenste effecten behalen. Dit is de voornaamste gemeenschappelijke
conclusie van het onderzoek van de rekenkamercommissies ViP+ (werkzaam voor
Barneveld, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde) naar
de effectiviteit van het subsidiebeleid. Ook de subsidieverleningsprocessen bij de
meeste gemeenten zijn vatbaar voor verbetering om de effectiviteit van het beleid te
waarborgen.
Meetbare effecten
Voor de gemeente is het van belang dat zij duidelijk stelt wat bereikt moet worden het
subsidiebeleid. Hierdoor kan bepaald worden of het subsidiegeld goed is besteed. Bovendien
kan de gemeenteraad bij bezuinigingen een keuze maken op basis van inhoud: wat heeft
politieke prioriteit? In plaats van het toepassen van de kaasschaafmethode, waarbij op alle
subsidies een bepaald percentage wordt gekort.
Aanbevelingen
De rekenkamercommissies hebben de gemeenten onder andere aanbevolen om vooraf heldere
meetbare effecten te formuleren: wat wil je bereiken? Deze effecten zouden voor meer jaren
geformuleerd moeten worden. Gemeenten moeten dan wel ook kijken naar de trends en
ontwikkelingen om te voorkomen dat prestatieafspraken leiden tot een afrekencultuur.
Daarnaast raden de rekenkamercommissies aan om als gemeente te investeren in de relatie
met de gesubsidieerde organisaties. Waardering voor de organisaties en vrijwilligers, en het
bieden van ondersteuning in goed bestuur kunnen minsten zo effectief zijn als formele
procedures.
Uit het onderzoek is ook een aantal ‘best practices’ naar voren gekomen. Gemeenten kunnen in
dit opzicht volgens de rekenkamercommissies zeker leren van elkaar.
Waarom dit onderzoek
Een reden om naar het subsidiebeleid te kijken, was dat dit beleid direct effect heeft op de
burgers: het gaat bijvoorbeeld om bibliotheken, ouderenorganisaties en sportverenigingen.
Gemeenten kunnen subsidies gebruiken om bepaalde maatschappelijke effecten te bereiken,
op het gebied van welzijn, sport, cultuur of recreatie. Een andere reden om het subsidiebeleid te
onderzoeken is dat er op dit terrein aanzienlijke geldbedragen omgaan.
Rapport voor de gemeenteraad
Rekenkamercommissies ondersteunen de gemeenteraad. Zij toetsen het beleid van het
gemeentebestuur op effectiviteit, efficiëntie en rechtmatigheid. Waar mogelijk formuleren de
commissies op basis van hun onderzoek aanbevelingen voor de toekomst. De
rekenkamercommissies willen hun onderzoek richten op onderwerpen waar ook burgers mee te
maken hebben.
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