Rekenkamercommissies ViP+

PERSBERICHT
EFFECTEN SUBSIDIEBELEID BIJ GEMEENTE ZEEWOLDE
In de ontwikkeling van het subsidiebeleid van de gemeente Zeewolde wordt nadrukkelijk
aandacht besteed aan de effectiviteit hiervan. Bij het vaststellen van de beoogde
effecten blijft dit nog algemeen van aard. Wel zijn in het subsidieproces voldoende
waarborgen ingebouwd om de effectiviteit van het beleid te stimuleren. Dit zijn de
voornaamste conclusies van het onderzoek van de rekenkamercommissie
Barnveld/Leusden/Zeewolde naar de effectiviteit van het subsidiebeleid.
Meetbare effecten
Voor de gemeente is het van belang dat zij duidelijk stelt wat bereikt moet worden met 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 rekenkamercommissie heeft de gemeente onder andere aanbevolen om vooraf heldere
meetbare effecten te formuleren: wat wil je bereiken? Deze effecten zouden voor meer jaren
geformuleerd moeten worden. Daarnaast raadt de rekenkamercommissie 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.
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. De rekenkamercommissie Barneveld/Leusden/Zeewolde werkt met twee
andere rekenkamercommissies samen onder de noemer ‘Rekenkamercommissie ViP+’. In alle
betrokken gemeenten is dit onderzoek uitgevoerd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Barneveld, 23 april 2007 Rekenkamercommissies ViP+ gemeenten. De rapporten staan op
www.rekenkamervip.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met Barbara Does, secretaris, tel:
0342 - 495 830, b.does@barneveld.nl of Jan van Dort, voorzitter, tel: 06 – 5133 6137

