
Rekenkamercommissie Katwijk

Uitvoering subsidiebeleid

GMK Omslag.indd   1 19-5-2011   11:35:50



GMK Omslag.indd   2 19-5-2011   11:35:50



 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

ONDERZOEK  

VAN DE  

REKENKAMERCOMMISSIE KATWIJK 

NAAR DE  

UITVOERING  

VAN HET  

SUBSIDIEBELEID 



 

 



 

 

VOORWOORD 
 
 

Hierbij bieden wij u het eindrapport aan van het onderzoek door de 

rekenkamercommissie naar de uitvoering van het subsidiebeleid in de gemeente 

Katwijk. Aanleiding voor het onderzoek door de rekenkamercommissie is dat 

het door de raad als potentieel onderzoeksonderwerp is genoemd en dat het 

regelmatig onderwerp is geweest van discussie tussen commissie en college. 

Verder voldoet het onderwerp aan de criteria die de rekenkamercommissie in 

haar Nota van Werkwijze heeft gesteld voor het uitvoeren van een onderzoek. 

 

Om tot een compacte en gerichte rapportage te komen heeft de 

rekenkamercommissie het onderwerp afgebakend tot de toepassing van de 

directe subsidieverstrekking op het terrein van Welzijn. Welzijnssubsidies 

kunnen betrekking hebben op culturele expressie, educatie, sociaal en cultureel 

werk, sport en zorg. Hoewel we de indirecte subsidies buiten de afbakening van 

ons onderzoek hebben gelaten, hebben we wel enkele bevindingen in de 

rapportage opgenomen.  

 

Op basis van het onderzoek meent de rekenkamercommissie dat als algemene 

les getrokken moet worden dat de uitvoering in dienst moet staan van het 

bereiken van gemeentelijke doelstellingen. De sturing vanuit de gemeente hoort 

plaats te vinden op basis van het inhoudelijke beleid. Het verstrekken van 

subsidies mag nooit een doel op zich zijn, maar is een middel dat de gemeente 

kan inzetten om gemeentelijke doelstellingen te realiseren.  

 

De criteria op basis waarvan subsidies verstrekt worden moeten onderdeel 

uitmaken, of op zijn minst zijn gebaseerd op het vastgestelde welzijnsbeleid. 

Daarin zal de raad moeten vastleggen wat het als gemeentelijke taak beschouwt 

en in welke mate voor de uitvoering van dat beleid andere instellingen  

een bijdrage kunnen leveren in de vorm van activiteiten, die door de gemeente 

financieel gecompenseerd kunnen worden.  

 

 

 



De gemeente Katwijk staat bekend om het levendige verenigingsleven en het 

relatief grote aantal vrijwilligers. Dat niet concreet valt te benoemen wat de 

bijdrage van al die instellingen is bij het bereiken van gemeentelijke 

doelstellingen, doet aan de waardering voor die instellingen niets af. Het zegt 

meer iets over de noodzakelijke verbetering van de sturing op welzijnsdoelen 

vanuit de gemeente.  

 

Wanneer de sturing plaatsvindt vanuit het beleid in plaats van uit de uitvoering 

wordt het ons inziens ook beter mogelijk een bezuinigingsdiscussie te voeren, 

zoals nu aan de hand van de taakstelling uit de Kadernota heeft plaatsgevonden 

bij de behandeling van het eindrapport “Scherp aan de Wind”.  

Wij beseffen dat dit onderzoeksrapport door de raad niet ten volle bij de 

begrotingsbehandeling te gebruiken valt, omdat de implementatie van de 

aanbevelingen enige jaren zal kosten. 

 

Wij danken het college voor hun bestuurlijke reactie op de conclusies en 

aanbevelingen. De rekenkamercommissie is verheugd met het feit dat het 

college de conclusies onderschrijft. De reactie van het college is als bijlage aan 

het onderzoeksrapport toegevoegd. De bestuurlijke reactie van het college 

behoeft wat de rekenkamercommissie betreft geen nader commentaar.  

 

Wij zijn ook zeer tevreden over de wijze waarop de afdeling Maatschappelijke 

Zaken heeft bijgedragen aan het onderzoek. Voor elke wijziging in de 

benadering van het subsidiëren van welzijnsactiviteiten is een gezamenlijk 

draagvlak onder organisatie, college en raad van het grootste belang.  

 

Wij menen dat de resultaten van het rekenkameronderzoek een helder inzicht 

oplevert van de wijze waarop in Katwijk uitvoering wordt gegeven aan het 

subsidiëren van instellingen. Wij spreken de hoop uit dat het rapport u helpt in 

de onderlinge discussie over de doelstellingen van deze gemeente op het 

welzijnsterrein en over de wijze waarop subsidieverstrekking daaraan kan 

bijdragen. 

 

 

Jan van Wijk 

Voorzitter Rekenkamercommissie gemeente Katwijk 
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1 INLEIDING 

In 2009 heeft de Rekenkamercommissie Katwijk besloten om onderzoek uit te 

voeren naar het subsidiebeleid Welzijn zoals dat door de gemeente wordt 

uitgevoerd. Daarbij is aan het bureau B&A Consulting gevraagd de 

Rekenkamercommissie hierin te ondersteunen. 

 

Het onderzoek kent de volgende afbakening: de toepassing van subsidiëring op 

het terrein van Welzijn. Welzijnssubsidies kunnen, conform de Algemene 

Subsidieverordening (ASV Katwijk), betrekking hebben op culturele expressie, 

educatie, sociaal en cultureel werk, sport en zorg. Zaken als toerisme en 

economie vallen daarom buiten de scope van dit onderzoek.  

 

In dit rapport wordt in hoofdstuk 2 de aanleiding en doelstelling van het 

onderzoek toegelicht. Tevens omvat dit hoofdstuk de onderzoeksopzet en –

verantwoording en het normenkader.  

 

In hoofdstuk 3 wordt het subsidiebeleid in Katwijk beschreven als antwoord op 

de inventariserende onderzoeksvragen. In hoofdstuk 4, 5, 6 en 7 gaat de 

Rekenkamercommissie in op achtereenvolgens de kwaliteit van de 

besluitvorming, de uitvoeringsstrategie, de feitelijke uitvoering en de resultaten 

die worden bereikt met subsidieverstrekking. 

 

In hoofdstuk 8 worden de conclusies beschreven en wordt een antwoord 

gegeven op de centrale vraagstelling. Tevens zijn daarin de aanbevelingen voor 

verbetering van de uitvoering van het subsidiebeleid en de rol van de 

gemeenteraad beschreven. De andere bijlagen omvatten de onderzochte 

subsidieaanvragen en het gebruikte format daarvoor.  
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2 AANLEIDING EN DOELSTELLING 

2.1  AANLEIDING 

De rekenkamercommissie heeft sinds lange tijd de uitvoering van het 

subsidiebeleid als onderwerp van onderzoek in het vizier. De keuze voor dit 

onderwerp voldoet aan de criteria die de rekenkamercommissie in haar  

Nota van Werkwijze heeft gesteld. Een eerste start, om te komen tot een goede 

onderzoeksvraag, heeft plaatsgevonden eind 2007. Op basis van gesprekken die 

destijds hebben plaatsgevonden is geconcludeerd dat de resultaten van een 

onderzoek op dat moment geen meerwaarde zouden hebben. De 

rekenkamercommissie wilde de situatie voorkomen dat een onderzoek zou 

worden uitgevoerd, waarvan de conclusie slechts de huidige politieke inzichten 

zou bevestigen en dat verder geen meerwaarde zou bieden. 

Na die tijd is de rekenkamercommissie de discussie tussen raad en college over 

de uitvoering van het subsidiebeleid blijven volgen. Dit heeft geleid tot een 

nieuwe afbakening van het onderzoek: de toepassing van subsidiëring op het 

terrein van Welzijn. Welzijnssubsidies kunnen, conform de Algemene 

Subsidieverordening (ASV Katwijk), betrekking hebben op culturele expressie, 

educatie, sociaal en cultureel werk, sport en zorg. Zaken als toerisme en 

economie vallen daarom buiten de scope van dit onderzoek.  

 

2.2  VRAAGSTELLING 

Op grond van gesprekken met de ambtelijke organisatie is door de 

rekenkamercommissie vastgesteld dat met name de toepassing van het 

outputgericht subsidiëren (in de vorm van productsubsidies) in de praktijk de 

nodige problemen oplevert (zie ook hoofdstuk 3). Het onderzoek zal inzicht 

moeten bieden in de praktijk van de subsidiëring en de doelmatigheid en 

doeltreffendheid van de ingezette middelen.  
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De centrale vraagstelling luidt derhalve: 

 

Op welke wijze heeft de gemeente Katwijk vorm gegeven aan de toepassing 

van subsidiëring van welzijnsinstellingen? En in hoeverre leidt de wijze 

waarop de gemeente de subsidiëring heeft toegepast tot een doelmatige en 

doeltreffende inzet van middelen? 

 

De onderzoeksvraag omvat twee onderscheidende elementen:  

(1) een inventarisatie van de organisatie en uitvoering van het subsidiebeleid en 

(2) de vraag of de toepassing en uitvoering heeft geleid tot een doelmatige en 

doeltreffende inzet van middelen. Rond deze twee elementen zijn de volgende 

deelvragen geformuleerd. 

 
Deelvragen ten behoeve van inventarisatie van de organisatie en uitvoering van 

het subsidiebeleid 

 

1. Via welke specifieke subsidievorm worden in het kader van het 

welzijnsbeleid in de praktijk instellingen en verenigingen gesubsidieerd? 

2. Welke processen, taken, bevoegdheden en rollen die bijdragen aan de 

sturing en controle op de beoogde prestaties kunnen per subsidievorm in 

grote lijnen worden beschreven? 

3. Welke processen, taken, bevoegdheden en rollen die bijdragen aan 

rechtmatige subsidieverstrekking kunnen per subsidievorm in grote 

lijnen worden beschreven? 

4. Aan welke voorwaarden en eisen dienen verenigingen en instellingen te 

voldoen voor de subsidieverstrekking? 

5. Op welke wijze is de inzet van middelen in het proces van subsidiëring 

gekoppeld aan de beoogde resultaten? 

6. Welke beoordeling kan gegeven worden aan de bovengenoemde 

beschrijving van processen, taken, bevoegdheden en rollen per 

subsidievorm? 

 

In hoofdstuk 3 worden de bevindingen van deze inventarisatie geschetst. Uit de 

inventarisatie blijkt dat in de gemeente Katwijk met een beperkt aantal 

productsubsidies gewerkt wordt terwijl het al een langere periode de ambitie is 

om meer outputgericht te subsidiëren. Die constatering neemt de 

rekenkamercommissie mee in het vervolg van het onderzoek. 
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De beantwoording van onderstaande deelvragen 7 t/m 11 moeten bijdragen aan 

een oordeel over de doelmatige en doeltreffende inzet van middelen bij de 

uitvoering van het subsidiebeleid op het terrein van Welzijn. 

 

7. Voldoen de beleidskaders aan de eisen die daaraan kunnen worden 

gesteld voor een adequate sturing en beheersing door de gemeente? 

8. Voldoet het proces aan de eisen die daaraan kunnen worden gesteld voor 

een adequate sturing en beheersing door de gemeente? 

9. Is het welzijnsbeleid van de gemeente goed vertaald naar de werkvloer en 

verankerd in vorm en wijze van subsidieverlening? 

10. Geeft de gemeente op een goede wijze invulling aan de diverse vormen 

van subsidieverlening? 

11. Leidt de toepassing van het instrument subsidieverstrekking in Katwijk 

tot de beoogde resultaten? 

 

De deelvragen worden in de hoofdstukken 4 tot en met 7 beantwoord. Die 

beantwoording leidt tot een tussenconclusie per hoofdstuk. In hoofdstuk 8 ten 

slotte vat de rekenkamercommissie alle conclusies samen en wordt aan de hand 

daarvan een aantal aanbevelingen gedaan voor verbetering van het 

subsidiebeleid. 
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2.3  OPZET VAN HET ONDERZOEK 

 

2.3.1  EVALUATIEKADER 

Het onderzoek betreft een ex-post evaluatie. In onderstaande figuur wordt het 

evaluatiekader weergegeven. 

 

figuur 2.1  Het evaluatiekader 

STRATEGIE

UITVOERING

DOELEN

RESULTATEN

CONCLUSIES

AANBEVELINGEN

EFFECTIVITEIT

EFFICIENCY

EVALUATIEKADER

 
 

Het kader omvat de twee kanten van ex post evalueren: meten van bereikte 

resultaten en verklaren waarom de resultaten zijn zoals ze zijn. Daarmee heeft 

de evaluatie een verantwoordingsfunctie (meten) én een lerende functie 

(verklaren). 

 

De evaluatie start met de beschrijving van datgene wat met het welzijnsbeleid 

beoogd werd (doelen) en hoe het welzijnsbeleid vorm heeft gekregen in het 

subsidie-instrument en de organisatie (strategie). Dit vanuit de veronderstelling 
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dat het subsidie-instrument een middel is om de beleidsdoelen te bereiken. In 

de evaluatie wordt gemeten in welke mate de welzijnsdoelen zijn gerealiseerd en 

wordt beoordeeld in welke mate de strategie effectief en efficiënt is. Doelen 

worden achterhaald uit de programmabegroting en de verschillende 

beleidsplannen en –kaders op het gebied van welzijn (o.a. Wmo-beleid en 

jeugdbeleid).  

 

De (beleids)strategie omvat het gekozen instrumentarium en de wijze waarop 

de uitvoering van het subsidiebeleid is georganiseerd. Het betreft in concreto 

een analyse van het subsidiehuis dat door de gemeente wordt gehanteerd. Dit 

wordt in hoofdstuk 3 beschreven. Doelen en strategie – tezamen de 

beleidstheorie - vormen het „decor‟ tegen de achtergrond waarvan de resultaten 

gemeten worden en de uitvoering wordt beschreven en geanalyseerd. 

Resultaten worden gemeten aan de hand van de afgesproken prestaties in de 

subsidiebeschikkingen, zo mogelijk in de dimensies waarin de welzijnsdoelen 

zijn geformuleerd. Effectiviteit is de bepaling van de verhouding tussen doelen 

en doelbereik. Het onderzoek naar de uitvoering van het subsidiebeleid is het 

meest omvangrijke deel van de uitvoering van een ex post evaluatie. Het 

onderzoek naar de uitvoering omvat een aantal onderdelen. Nagegaan wordt of 

de beoogde strategie daadwerkelijk is uitgevoerd, en zo nee waarom niet. 

Nagegaan wordt hoe de organisatie van de uitvoering heeft gefunctioneerd op 

basis van feiten en ervaringen/percepties.  

 

De efficiency heeft betrekking op tenminste twee aspecten: enerzijds de 

souplesse van de procesgang, anderzijds de bepaling van causaliteit en kosten-

baten verhouding. Conclusies en aanbevelingen hebben betrekking op de mate 

van doelbereik, en vervolgens op de verklaring van hetgeen wel en/of niet 

bereikt is. 

 

De nadruk in dit onderzoek ligt op de uitvoering en de resultaten. 
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2.3.2  ONDERZOEKSVERANTWOORDING 

In het onderzoek zijn de volgende fasen doorlopen: 

1. Ontwikkeling normenkader en onderzoekinstrumenten 

2. Documentenanalyse 

3. Veldwerk 

4. Opstellen nota van bevindingen 

5. Verwerken hoor- en wederhoor 

 

Fase 1: Ontwikkeling normenkader en onderzoekinstrumenten 

In fase 1 is het normenkader opgesteld en vervolgens – in het verlengde daarvan 

- het onderzoekinstrumentarium.  

 

Fase 2: Documentenanalyse 

In fase 2 heeft een documentenanalyse plaatsgevonden. Voornaamste doelen 

hiervan waren (1) het formuleren van een eerste antwoord op de 

onderzoeksvragen en (2) een goede voorbereiding op de interviews met de 

diverse respondenten. Het betrof een studie van de relevante 

beleidsdocumenten waarin het welzijnsbeleid is vastgelegd. In de bijlage is 

aangegeven welke documenten zijn geanalyseerd. 

 

Daarnaast heeft bij 29 subsidieaanvragers over de periode 2008-2010 

dossieronderzoek plaatsgevonden (zie bijlage 4). Gezien de subsidiecyclus is 

alleen voor 2008 de verantwoording meegenomen. De verantwoording over 

2009 wordt immers pas meegestuurd bij de aanvraag voor 2011. Voor het 

onderzoek is een format voor de feitenverzameling en beoordeling gebruikt (zie 

bijlage 5). 

 

De documentenstudie mondde uit in een korte rapportage met bevindingen per 

onderzoeksvraag. Daarbij is inzichtelijk gemaakt bij welke onderdelen getwijfeld 

kan worden of de toepassing van de betreffende subsidiëring leidt tot een 

effectieve en efficiënte inzet van middelen.  

 

Fase 3: Interviews 

Ten behoeve van het onderzoek zijn interviews met ambtenaren en interviews 

met aanvragers van subsidie gehouden (in bijlage 6 treft u een overzicht van de 

respondenten aan). Er is gesproken met ambtenaren die een rol vervullen in het 

proces van subsidieverlening (resp. het welzijnsbeleid / Wmo-beleid, de 
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beoordeling en toekenning en de controlfunctie en de ambtelijke leiding). In de 

gesprekken met de ambtelijke organisatie zijn de volgende onderwerpen aan de 

orde geweest:  

 Een check op de compleetheid van de ter beschikking gestelde documentatie; 

 Vragen over de vooraf bedachte werkwijze en de daadwerkelijke werkwijze 

en verklaringen daarvoor; 

 De mate waarin gestuurd wordt op effectiviteit en efficiëntie van de ingezette 

middelen in relatie tot de beleidsdoelstellingen. 

 

Op basis van de documentenanalyse is bepaald bij welke onderdelen getwijfeld 

kan worden of de toepassing van de betreffende subsidiëring leidt tot een 

effectieve en efficiënte inzet van middelen. Daarbij is tevens een selectie 

gemaakt van de te interviewen subsidieaanvragers. Het interview is gehouden 

met degene van de organisatie die rechtstreeks contact met de gemeente heeft 

gehad bij het proces van de subsidieaanvraag, -verlening en de verantwoording. 

Onderwerpen die aan de orde kwamen: 

 Bekendheid met en oordeel over de procedure 

 Bekendheid met de beleidsdoelen van de gemeente 

 Oordeel over de wijze waarop de gemeente stuurt op prestaties 

 

Fase 4: Opstellen rapport ten behoeve van de feitelijke wederhoor 

De opbrengsten uit de documentenanalyse en het veldwerk zijn geanalyseerd en 

gewaardeerd aan de hand van het normenkader. Dit heeft geleid tot een nota 

van bevindingen.  

 

Fase 5: Ambtelijke en bestuurlijke wederhoor 

De rekenkamercommissie heeft de nota van bevindingen voorgelegd aan de 

ambtelijke organisatie ter beoordeling van de juistheid en compleetheid van de 

feiten. De aanpassingen die hieruit voortvloeien zijn verwerkt in de nota van 

bevindingen. De aangepaste nota van bevindingen is voorzien van conclusies en 

aanbevelingen Daarna is het voor een bestuurlijke reactie voorgelegd aan het 

college van B&W. De reactie van het college is als apart onderdeel in de 

rapportage opgenomen (zie bijlage 7).  
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2.4  HET IDEAALTYPISCHE SUBSIDIEPROCES ALS BASIS VOOR HET 

NORMENKADER 

 
Subsidieverstrekking als beleidsinstrument 

Menig gemeente worstelt met de vraag hoe door de lokale overheid sturing moet 

worden gegeven aan de maatschappelijke werkelijkheid. Geld wordt daarbij nog 

steeds gezien als een belangrijk middel. Subsidieverstrekking is -mits goed 

aangewend- tot op de dag van vandaag, naast wetgeving één van de krachtigste 

beleidsinstrumenten die het openbaar bestuur ter beschikking staat. Echter 

subsidieverstrekking is niet het enige beleidsinstrument dat bijdraagt aan de 

realisatie van de doelen van het welzijnsbeleid. 

 

Outputgerichte subsidiering 

Vele gemeenten zijn overgestapt van het financieren van menskracht en andere 

middelen (inputgericht) naar het financieren van de resultaten van 

gesubsidieerde organisaties (outputgerichte financiering). Dit moet ertoe leiden 

dat financiering waar mogelijk op basis van prestaties wordt verstrekt, opdat 

een direct verband ontstaat tussen de realisatie van politiek-maatschappelijke 

doelstellingen en de overheidsgelden die daaraan worden besteed. Hiertoe is in 

gemeenten het subsidiebeleid aangepast (Algemene Subsidie Verordening) en 

zijn nieuwe systematieken ontwikkeld voor contractvorming tussen gemeenten 

en uitvoerende organisaties. 

  

Voorwaarden voor goed subsidiebeleid 

In de optiek van de rekenkamercommissie is er sprake van „goed‟ subsidiebeleid 

als uitvoerende instellingen de door de gemeente verschafte middelen zodanig 

(kunnen) aanwenden dat de gelden efficiënt worden besteed en effectief zijn, in 

de zin dat zij leiden tot de beoogde maatschappelijke effecten. Effecten die 

overeenkomen met de tevoren gespecificeerde beleidsdoelstellingen van het 

gemeentelijk bestuur. Daarbij is van belang dat deze doelen zonder de 

verschaffing van de financiële middelen niet zouden zijn gerealiseerd.  

 

 

 

 

20



 

 

Zonder uitspraken te doen over de inhoud van het subsidiebeleid, kunnen wel 

voorwaarden voor een goed subsidiebeleid worden geformuleerd, zoals: 

 De aanwezigheid van een helder beleidskader 

 Transparantie en eenduidigheid in de bevoegdheids- en 

verantwoordelijkheidsverdeling. 

 Duidelijkheid over de te leveren prestaties.  

 Een op het bovenstaande geënt en eenduidig toegepast proces van 

subsidieverstrekking  

 Zicht op de geleverde prestaties en maatschappelijke effecten in relatie tot 

het beleidskader. 

 

Helderheid van de beleidskaders 

Subsidiebeleid kan alleen de gewenste effecten sorteren als de toekenning van 

subsidies een logisch uitvloeisel is van het gevoerde –inhoudelijke- beleid. De 

effectiviteit van het subsidie-instrument is sterk afhankelijk van de kwaliteit van 

het beleidsproces. Met de verstrekking van overheidsgeld zullen doelstellingen 

alleen worden bereikt als deze tevoren zijn geconcretiseerd en als inzicht bestaat 

in de wijze waarop zij kunnen worden gerealiseerd. Daartoe is een helder 

beleidskader nodig.  

 

Een dergelijk kader vraagt om: 

 Een visie die vertaald is in een heldere, veelal integrale, beleidsplanning; 

 En waaraan toetsbare en realiseerbare doelstellingen zijn verbonden; 

 Een beleidsontwikkeling die periodiek geëvalueerd wordt. 

 

Bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling 

Als belangrijke variabele voor het welslagen van het subsidiebeleid zien we de 

deugdelijkheid en transparantie van de bevoegdheids- en 

verantwoordelijkheidsverdeling tussen de gemeente en organisaties die de 

subsidie ontvangen.  
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Een adequate verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden kan er als 

volgt uit zien: 

 De gemeente is opdrachtgever en bepaalt de prestaties op grond van haar 

beleidsdoelstellingen. 

 De gemeente zorgt voor de condities (financieel, organisatorisch) 

waaronder uitvoeringsorganisaties deze prestaties kunnen leveren. 

 Uitvoeringsorganisaties beschikken over een eigenstandige visie op de 

uitvoering van hun taken. Een visie die richtinggevend is voor beleid en 

beheer. 

 Beide partijen leggen met enige regelmaat verantwoording af over hun 

doen en laten. 

 

Duidelijkheid over te leveren prestaties  

In het kader van outputgerichte subsidiering gaat het om het formuleren van 

prestaties die door de gesubsidieerde organisatie geleverd moeten worden. In 

veel gevallen leidt dit bij gemeenten tot een „productenboek‟ dat als het feitelijke 

instrument van het lokale subsidiebeleid wordt gehanteerd. Het uiteindelijke 

instrument is uiteraard financieel van aard. Echter, alleen concentreren op de 

financiële systematiek draagt het gevaar in zich de inzichtelijkheid en daarmee 

de stuurbaarheid te verliezen.  

 

Het proces van subsidieverstrekking 

De wijze waarop subsidies worden verstrekt, de criteria van toekenning, de 

procedure die bij de toekenning wordt gevolgd en de verantwoording van 

besteding van de gelden zijn belangrijke parameters die mede de efficiency en 

effectiviteit van de besteding van de subsidie bepalen. 
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Uitgangspunt daarbij is dat het proces van subsidieverstrekking volledig 

transparant moet zijn en idealiter steeds dezelfde cyclus doorloopt. Deze cyclus 

is afgebeeld in de beide cirkels van het hierboven weergegeven figuur 2.2 en 

volgt als het ware de weg van de beleidscyclus, waarin subsidieontvanger en 

subsidieverschaffer een eigen positie innemen. De eenduidigheid van het proces 

van subsidieverstrekking dient te zijn vervat in een set van kwaliteitscriteria. 

Deze hebben betrekking op: 

 

 De opdrachtformulering (meetbare beleidsdoelstellingen, inclusief kaders 

vanuit de ontwikkelingsprogramma‟s); 

 De subsidieaanvraag; 

 De toekenning (beschikking, bezwaar en beroep); 

 De uitvoering en verantwoording; 

 Het toetsen en vaststellen; 

 De evaluatie 
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Zicht op geleverde prestaties en behaalde effecten 

Bij een goed ingericht proces van subsidieverstrekking is een verbinding gelegd 

tussen de beleidsdoelen (en de daarin beoogde maatschappelijke effecten) en de 

te leveren en de behaalde prestaties. Er dient inzicht te zijn in de behaalde 

prestaties in relatie tot de beoogde doelen in het beleidskader. 

 

2.5  NORMENKADER 

De eerste vijf deelvragen van het onderzoek hebben betrekking op de 

inventarisatie van de organisatie en uitvoering van het subsidiebeleid op het 

gebied van Welzijn. De deelvragen 6 tot en met 11 zijn normatief van aard. Aan 

deze deelvragen zijn normen gekoppeld om tot een waardering van de 

bevindingen te komen. Het normenkader is gebaseerd op het ideaaltypische 

subsidieproces en ingedeeld naar de onderdelen van het evaluatiekader: 

 

 Kwaliteit van de beleidsvorming: zijn de doelstellingen concreet (SMART) 

en zijn prestatie-indicatoren benoemd? 

 Aanwezigheid en kwaliteit van een uitvoeringsstrategie: is er sprake van 

een beschreven uitvoeringsstrategie en voldoet deze? 

 Kwaliteit van de uitvoering: wordt aan het subsidiebeleid uitvoering 

gegeven zoals in de uitvoeringsstrategie bedacht was? 

 Resultaten van de uitvoering: zijn de vooraf gestelde doelstellingen behaald 

vanuit het perspectief van het beleidskader en leidt dit tot een doelmatige 

en doeltreffende inzet van middelen? 

 

In bijlage 1 is het normenkader weergegeven. In de hoofdstukken 4 tot en met 8 

worden de bevindingen gepresenteerd voor de onderzoeksvragen die in het 

normenkader zijn voorzien van normen. Hoofdstuk 3 bevat de beschrijving van 

het subsidiebeleid in Katwijk en geeft antwoord op de eerste vijf deelvragen.  
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3 INVENTARISATIE SUBSIDIEBELEID  

In dit hoofdstuk worden de volgende deelvragen beantwoord: 

 Via welke specifieke subsidievorm worden in het kader van het 

welzijnsbeleid in de praktijk instellingen en verenigingen gesubsidieerd? 

 Welke processen, taken, bevoegdheden en rollen die bijdragen aan de 

sturing en controle op de beoogde prestaties kunnen per subsidievorm in 

grote lijnen worden beschreven? 

 Welke processen, taken, bevoegdheden en rollen die bijdragen aan 

rechtmatige subsidieverstrekking kunnen per subsidievorm in grote lijnen 

worden beschreven? 

 Aan welke voorwaarden en eisen dienen verenigingen en instellingen te 

voldoen voor de subsidieverstrekking? 

 Op welke wijze is de inzet van middelen in het proces van subsidiëring 

gekoppeld aan de beoogde resultaten? 

 

3.1  SUBSIDIEVORMEN WELZIJN 

In Katwijk wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte subsidiering. 

Beide vormen worden hieronder beschreven. 

3.1.1  DIRECTE SUBSIDIES 

Voor de directe subsidies gelden de volgende subsidiemethoden1: 

 

1. Exploitatiesubsidies 

2. Productsubsidies 2 

3. Waarderingssubsidies / erkenningssubsidies (< € 2.500) 

 

 

                                                                            
1 Zoals benoemd in het Welzijnsprogramma 2010 
2 In de stukken van de gemeente wordt ook gesproken over budgetsubsidies. Aangezien deze in 

essentie gelijk zijn aan productsubsidies en om verwarring te voorkomen wordt in het vervolg 

alleen de term productsubsidies gehanteerd. 
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Ad 1) Exploitatiesubsidies 

Exploitatiesubsidies zijn bijdragen in de exploitatie voor het uitvoeren van 

activiteiten, zonder dat deze activiteiten naar aard en omvang beïnvloed 

worden. Deze vorm komt in Katwijk het meeste voor. Het streven bestaat nog 

steeds om waar mogelijk exploitatiesubsidies om te zetten naar 

productsubsidies. Kleinere subsidies (onder de € 2.500) zullen worden 

aangemerkt als waarderingssubsidies. Exploitatiesubsidies hebben het karakter 

van een inputsubsidie: de gemeente stelt een bijdrage ter beschikking ter 

dekking van de kosten van de instelling en de activiteiten, zonder hieraan 

resultaatverplichtingen aan te verbinden. 

 

Ad 2) Productsubsidies  

Meetbare producten, activiteiten en prestaties worden gekoppeld aan de te 

verlenen subsidie. De productsubsidies is een outputsubsidie, waarbij de hoogte 

wordt gerelateerd aan het aantal geleverde prestaties.  

 

Outcomesubsidiëring, waarbij de hoogte van de subsidie wordt bepaald aan de 

hand van het bereikte maatschappelijk effect, is niet als type aangetroffen.  

  

Ad 3) Waarderingssubsidies / erkenningssubsidies 

Deze subsidies onder de € 2.500 worden verleend aan kleinere instellingen als 

waardering of erkenning voor het uitvoeren van activiteiten ongeacht de 

feitelijke kosten. Beneden een bepaald subsidiebedrag hoeven de instellingen 

geen verantwoording af te leggen. 

 

Voorts wordt onderscheid gemaakt naar: 

1. Structurele / reguliere / jaarlijks terugkerende subsidies. Structurele 

subsidies worden opgenomen in het welzijnsprogramma. 

2. Incidentele subsidies met een ad hoc karakter en subsidies a.g.v. nieuw 

beleid – veelal in de vorm van een pilot of nieuw project. Incidentele 

subsidies worden niet opgenomen in het welzijnsprogramma. 

3. Jubileumsubsidies. Dit zijn altijd waarderingssubsidies. 
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Ter illustratie zijn in onderstaand overzicht enkele voorbeelden opgenomen. 

 

Directe subsidies Structureel Incidenteel Jubileum 

Exploitatie Muziekverenigingen 

Sportverenigingen 

Katwijks museum 

Bibliotheek 

Strandbibliotheek  

Product Valent 

Factor Welzijn 

Peuterspeelzalen 

Jongerenpreventie-

project 

Combinatiefuncties 

Waardering / 

erkenning 

Buurtverenigingen 

Oranjeverenigingen 

Buurtactiviteiten Jubileum-

activiteiten 

 

3.1.2  INDIRECTE SUBSIDIES 

Van indirecte subsidiering is bijvoorbeeld sprake als een gemeentelijke dienst 

“om niet” ondersteuning biedt of als gemeentelijke accommodaties “om niet” 

worden verhuurd. In veel gevallen is er bij indirecte subsidies sprake van 

verkapte subsidiëring – die in verband met het gebrek aan transparantie 

ongewenst moet worden geacht. Bij indirecte subsidies kan een onderscheid 

worden gemaakt tussen structurele en incidentele subsidies. In onderstaande 

tabel zijn voorbeelden uit de Katwijkse praktijk. 

  

Structurele indirecte subsidies Incidentele indirecte subsidies 

Onderhoud sportvelden 

Niet-kostendekkende huurprijzen voor 

sport- en welzijnsaccommodaties 

Gratis gebruik van sporthallen en 

gymzalen door scholen 

Verkoop van panden tegen symbolisch 

bedrag 

Investeringen in Katwijks museum die 

niet worden doorberekend in de huur 
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Sportverenigingen ontvangen indirect subsidie op de exploitatie van velden, 

kleedkamers en verlichting door de “scheve” verhouding tussen uitgaven en 

inkomsten. Beheer en exploitatie zijn weliswaar geprivatiseerd maar niet tegen 

kostendekkende tarieven. De gemeente steekt jaarlijks onderhoudsuren in de 

(gras)velden.Sporthallen, gymzalen en het zwembad worden verhuurd tegen een 

niet-kostendekkende huurprijs. Scholen maken gratis gebruik van sporthallen 

en gymzalen. Peuterspeelzalen maken gebruik van leegstaande klaslokalen. 

Scholen brengen daarvoor alleen de exploitatielasten in rekening, niet de 

eigenaarslasten (rente, afschrijving, groot onderhoud, verzekeringen en ozb), 

die voor rekening van de gemeente blijven. 

 

In Katwijk is het gebruikelijk om, in de verhuur van gebouwen voor 

maatschappelijke doelstellingen, te werken met een „welzijnshuur‟. Het regiem 

van welzijnshuur kent de volgende regel voor het subsidiabel zijn:  

 0% van de energielasten;  

 50% van de overige onderhoudskosten; 

 100% van de kapitaallasten.  

 De welzijnshuur wordt bepaald aan de hand van een norm voor het 

onderhoud van gebouwen, te weten 1,5% van de stichtingskosten.  

 

De stichtingskosten worden niet geïndexeerd. Grote investeringen, zoals recent 

bij het Katwijks Museum worden niet in de huurprijs verdisconteerd. 

In een enkel geval worden gebouwen tegen een symbolisch bedrag verkocht 

(bijvoorbeeld Stichting Hofweide, DVS, De Poolster en scoutinggebouw 

Parnassia). Zodra de huren verhoogd worden en er niet meer sprake is van 

indirecte of verkapte subsidie wordt de subsidie verhoogd. De relatie met de 

huurders wordt hiermee duidelijker. De huurders weten dat ze afhankelijk zijn 

van subsidie. 
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3.2  GEGEVENS OVER HET SUBSIDIEBELEID  

Uit het jaarlijkse Welzijnsprogramma (bron: Welzijnsprogramma 2010) dat 

wordt vastgesteld, wordt duidelijk hoeveel organisaties van welke 

subsidievormen gebruik maken3. Dit overzicht is te vinden in tabel 1 

(onderstaand). Uit de tabel blijkt dat de ontwikkeling die de gemeente Katwijk 

heeft ingezet naar een meer outputgerichte subsidiëring nauwelijks van de 

grond is gekomen.  

In totaal zijn in 2010 157 beschikkingen afgegeven. Een aantal organisaties 

krijgt meerdere beschikkingen omdat voor bepaalde activiteiten apart een 

subsidie wordt aangevraagd en verstrekt.  

 

Tabel 1: Overzicht subsidievormen Welzijnsprogramma 2010 

Type subsidie Aantal 

Waardering / erkenning 22 

Exploitatie 117 

Product 20 

Totaal 159 subsidies in 157 beschikkingen 

 

Het betreft een aselecte4 steekproef uit de beschikkingen van het 

Welzijnsprogramma en een aantal beschikkingen die daarin niet zijn 

opgenomen, maar wel vallen onder de welzijnssubsidies. Er zijn 29 dossiers 

nader onderzocht.  

 

Opvallend is dat het aantal productsubsidies relatief laag is, terwijl het al een 

langere periode de ambitie van de gemeente is om meer outputgericht te 

subsidiëren. Ook in de interviews met de ambtelijke organisatie en de 

subsidieaanvragers heeft de focus gelegen op de outputgerichte subsidiëring en 

verklaringen waarom de geambieerde inzet op output zo beperkt van de grond is 

gekomen. 

 

                                                                            
3  Bij een deel van de beschikkingen wordt in het Welzijnsprogramma aangegeven om welk type 

directe subsidies het gaat. Bij dat deel waar dit niet expliciet staat vermeld, is door de 

onderzoekers een inschatting gedaan op basis van de achterliggende stukken.  

4  Evenredige verdeling naar type subsidie, omvang van de subsidie en de terreinen waarop de 

subsidie wordt verleend. 
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Indirecte subsidies in de in paragraaf 3.1.2 beschreven vormen worden verstrekt 

aan ca. 8 buitensportverenigingen, ca. 15 binnensportverenigingen, 36 

basisscholen en ca. 17 andere verenigingen5. Verschillende van deze 

verenigingen ontvangen ook een directe subsidie via het welzijnsprogramma. 

Het op geld waarderen van de indirecte subsidies is in dit onderzoek niet 

gedaan. In het verleden is het regelmatig gebeurd -maar niet systematisch- dat 

gebouwen in één keer werden afgeschreven waardoor de kapitaallasten niet 

meer op de exploitatie drukten. Een deel van het collectieve geheugen van de 

organisatie is bij de fusie verdwenen door het wegvloeien van personeel. Dit 

maakt dat het zonder uitgebreide studie niet mogelijk is om binnen dit 

onderzoek een compleet overzicht op te stellen. 

3.3  VERSCHILLEN IN PROCEDURE 

1) Structurele / reguliere / jaarlijks terugkerende subsidies 

In het welzijnsprogramma benoemde organisaties ontvangen begin van het jaar 

een brief met de richtlijnen voor het aanvragen van subsidie. 

Aanvraagformulieren kunnen worden gedownload of opgevraagd. De aanvraag 

moet voor 1 april voorafgaande aan het boekjaar worden ingediend en gaat 

vergezeld van de voorgeschreven stukken. Bij het ontbreken van stukken krijgt 

de aanvrager de gelegenheid om deze stukken binnen een bepaalde termijn aan 

te vullen. Ook kan een met goede redenen onderbouwd verzoek tot uitstel 

worden ingediend. Dit verzoek wordt getoetst door de betreffende ambtenaar. 

Het college kan een meerjarige subsidie toekennen voor maximaal  

4 kalenderjaren. In dit geval moet de aanvrager ook een meerjarenbegroting 

overleggen. 

 

2) Incidentele subsidies met een ad hoc karakter en subsidies als gevolg van 

nieuw beleid 

Incidentele subsidies moeten tenminste 12 weken voor de te subsidiëren 

activiteit worden aangevraagd. De raad heeft voor dergelijke incidentele 

aanvragen geen voorziening getroffen. In de praktijk wordt hierdoor een 

adequate afdoening van dit soort vragen bemoeilijkt, omdat bij het verkrijgen 

van budget van de post onvoorzien getoetst wordt aan de criteria onvoorzien, 

onontkoombaar en onuitstelbaar. Hierdoor speelt niet alleen het beleidsmatige 

aspect, maar vooral de financiële vertaling een prominente rol. 

                                                                            
5  De aantallen zijn gebaseerd op inschattingen van de ambtelijke organisatie. 
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Nieuw beleid kan leiden tot nieuwe subsidieaanvragen, maar nieuwe aanvragen 

kunnen ook tot nieuw beleid leiden. Daarbij worden niet alleen inhoudelijke 

afwegingen gemaakt; ook wordt gekeken naar het maatschappelijk draagvlak 

voor de te subsidiëren activiteiten.  

 

3) Jubileumsubsidies 

Organisaties die een duidelijk aantoonbaar lokaal belang dienen, komen in 

aanmerking voor een jubileumsubsidie – en uitsluitend bij 25-jarige jubilea en 

veelvouden daarvan. De maximale subsidie is € 1.500, m.u.v. een 100-jarig 

jubileum waarvoor maximaal € 3.000 gesubsidieerd kan worden. De subsidie 

bedraagt maximaal 40% van de kosten voor de jubileumactiviteiten – die 

moeten passen binnen de doelstellingen van de aanvragende organisatie en voor 

een breed publiek toegankelijk moeten zijn. Recepties etc. zijn niet subsidiabel. 

Jubileumsubsidies vallen niet onder de werkingssfeer van de ASV Katwijk. 

3.4  SUBSIDIEPROCES EN EISEN AAN SUBSIDIEONTVANGERS 

Aanvraag 

Structurele subsidies moeten voor 1 april voorafgaande aan het begrotingsjaar 

worden aangevraagd, waarbij de aanvraag vergezeld moet gaan van de 

hieronder genoemde stukken. De aanvraag moet vergezeld gaan van een 

activiteitenplan, een begroting, een opgave van bij anderen aangevraagde 

subsidies en een opgave van gelieerde rechtspersonen. Bij een subsidiebedrag 

van minder dan € 2.500 volstaan een activiteitenplan en begroting. Bij de eerste 

aanvraag moet ook een opgave van de samenstelling van het bestuur, een 

exemplaar van de oprichtings- of stichtingsakte en een exemplaar van het 

huishoudelijk reglement worden toegevoegd. 

Na 1 april inventariseert de gemeente of alle instellingen uit het reguliere 

welzijnsprogramma een aanvraag hebben ingediend. Ontbrekende instellingen 

worden in staat gesteld alsnog een aanvraag te doen. Voor ze in behandeling te 

nemen worden de aanvragen getoetst aan de inhoudelijke beleidsregels en de 

juridische criteria. 

 

Beschikking 

Het college beslist uiterlijk 31/12 voorafgaande aan het begrotingsjaar over 

toekenning van de aangevraagde subsidies. Bij incidentele subsidies beslist het 

college binnen 12 weken na ontvangst van de aanvraag (een termijn die met 

maximaal 6 weken kan worden opgeschort). 
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De beschikking omvat: 

 

- een omschrijving van de activiteiten die moeten worden verricht; 

- de effecten die met de activiteiten worden beoogd; 

- het bedrag waarop aanspraak bestaat dan wel de wijze waarop dit bedrag 

wordt bepaald en de maximale hoogte van het subsidiebedrag; 

- de voorwaarden waaronder de subsidie wordt verstrekt; 

- de termijn waarvoor de subsidie wordt verleend; en 

- bij incidentele subsidies, de termijn waarbinnen de subsidie ambtshalve 

wordt vastgesteld. 

 

Ter uitvoering van de beschikking kan een uitvoeringsovereenkomst worden 

gesloten. 

 

Weigeringsgronden 

De subsidie wordt geweigerd als daarmee het subsidieplafond wordt 

overschreden. In geval van uitstel, bezwaar, beroep of een rechterlijke uitspraak 

geldt deze verplichting alleen als zij ook gold op het tijdstip waarop de beslissing 

in eerste termijn werd genomen of had moeten worden genomen. 

De subsidie kan worden geweigerd als gegronde reden bestaat om aan te 

nemen dat de activiteiten niet (geheel) zullen plaatsvinden, de aanvrager niet zal 

voldoen aan de gestelde verplichtingen of de aanvrager niet op behoorlijke wijze 

rekening en verantwoording zal afleggen. Ook kan de subsidie worden 

geweigerd als de activiteiten niet gericht zijn op de gemeente of de ingezetenen, 

subsidieverlening niet past in het beleid van de gemeente, de subsidie niet of in 

onvoldoende mate besteed zal worden voor het beoogde doel, de beoogde 

doelstellingen of activiteiten in strijd zijn met een wettelijk voorschrift, het 

algemeen belang of de openbare orde of op een toereikende wijze anders wordt 

voorzien in de activiteiten. Tenslotte kan de subsidie worden geweigerd als de 

aanvrager beschikt over voldoende gelden om de kosten van de activiteiten zelf 

te dekken Voorts kan de subsidie worden geweigerd indien de aanvrager 

onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, hetgeen tot een onjuist 

beschikking op de aanvraag zou hebben geleid of indien de aanvrager failliet is 

verklaard of in staat van faillissement dreigt te geraken. 
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Verplichtingen van de subsidieontvanger 

De subsidieontvanger dient het college z.s.m. te berichten over ontwikkelingen 

die van belang zijn voor het gemeentelijk beleid of voor het nakomen van de 

gesubsidieerde activiteiten. Ook informeert hij de gemeente over wijzigingen in 

het huishoudelijk reglement, de bestuursamenstelling of besluiten en/of 

procedures die (kunnen) leiden tot beëindiging van de activiteiten of ontbinding 

van de rechtspersoon. De subsidieontvanger moet de benodigde verzekeringen 

afsluiten. Hij is verplicht zijn administratie op een overzichtelijke wijze in te 

richten, daarbij nadere regels van het college te volgen, inzage te bieden en mee 

te werken aan boekenonderzoek/accountantsonderzoek. Zonder vooraf 

verkregen toestemming van het college mag hij geen bedragen of goederen ter 

beschikking stellen aan derden.  

 

Subsidievaststelling 

Voor 1 april van het jaar volgend op het boekjaar (of binnen de in de beschikking 

opgenomen termijn voor incidentele subsidies) legt de subsidieontvanger 

verantwoording af aan het college d.m.v.: 

- Een financiële rapportage, ondertekend door het bestuur, met een 

toelichting op de verschillen tussen de begroting en de rekening en de 

verschillen tussen het boekjaar en het voorgaande jaar. 

- Een inhoudelijke rapportage met een beschrijving van de activiteiten en 

een verklaring voor verschillen tussen de nagestreefde en gerealiseerde 

activiteiten. 

- Een opgaaf van namen en adressen van de voorzitter, secretaris en 

penningmeester. 

 

Bij een subsidie van minder dan € 2.500 volstaat een schriftelijke mededeling 

dat de activiteiten hebben plaatsgevonden. Het college kan bepalen dat een 

accountantsverklaring moet worden bijgevoegd en kan beleidsregels stellen voor 

de inrichting van de stukken.  

 

Structurele subsidies worden uiterlijk 31 december van het jaar volgend op het 

boekjaar ambtshalve vastgesteld; incidentele subsidies binnen de in de 

beschikking genoemde termijn. Het college stelt de subsidie in principe 

overeenkomstig de subsidieverlening vast. De subsidie wordt echter lager 

vastgesteld indien de activiteiten niet (geheel) hebben plaatsgevonden, de 

subsidieontvanger niet heeft voldaan aan de verplichtingen of onjuiste of 
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onvolledige informatie heeft verstrekt of indien de subsidieverlening anderszins 

onjuist was en de subsidieontvanger dit wist/had moeten weten. Kosten die in 

redelijkheid niet als noodzakelijk kunnen worden beschouwd worden bij de 

vaststelling niet in aanmerking genomen.  

 

Intrekking en wijziging 

Zolang de subsidie niet is vastgesteld kan deze worden ingetrokken of ten nadele 

van de subsidieontvanger worden gewijzigd indien de activiteiten niet (geheel) 

hebben plaatsgevonden, niet is voldaan aan de verplichtingen, onjuiste 

informatie is verstrekt of –mits dit als voorbehoud in de beschikking is 

opgenomen- de raad de benodigde middelen niet ter beschikking heeft gesteld. 

Binnen vijf jaar na vaststelling kan het college de subsidie alleen intrekken of 

wijzigen op grond van later gebleken feiten of omstandigheden, onjuiste 

subsidieverlening waarvan de ontvanger op de hoogte was en het niet voldoen 

aan de verplichtingen. Bij een essentiële wijziging, vermindering of beëindiging 

van een structurele subsidie stelt het college een overgangsregeling vast. 

 

Betaling, bevoorschotting en terugvordering 

Het college kan de subsidieontvanger voorschotten verlenen. De wijze waarop 

dit geschiedt wordt beschreven in de beschikking. Binnen vier weken na de 

subsidievaststelling wordt het nog openstaande bedrag betaald. Het college kan 

bepalen dat teveel betaalde voorschotten geheel of gedeeltelijk worden 

aangemerkt als reserve voor buitengewone lasten. Bij structurele subsidies kan 

het verschil tussen de vastgestelde subsidie en de verleende voorschotten 

worden verrekend met de subsidie van het volgende jaar. 
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Werkprocesbeschrijving 

De gemeente Katwijk heeft het proces van subsidieverstrekking vastgelegd in 

een werkprocesbeschrijving6. Op hoofdlijnen ziet die er als volgt uit: 

 

Stap Deelstappen 

Aanvraag Opsturen aanvraagformulier, bepalen behandelaar, 

registreren, doorgeven aan behandelaar 

Besluitvorming Beoordelen compleetheid, bepalen boekjaar, 

beoordelen aanvraag, normale procedure, 

behandeling B&W en Raad 

Normale procedure Bepalen overleg met commissie, beoordelen feiten, 

bepalen bedrag, eventueel extra gegevens opvragen, 

behandeling toelichting 

Behandeling toelichting Controle of reactie op tijd is, beoordelen 

argumenten, al dan niet herzien bedrag, opstellen 

en versturen brief wijziging / handhaving 

Behandeling B&W Raad Opstellen B&W nota, maken conceptbeschikking, 

bestuurlijke besluitvorming, verwerken besluit 

Incidentele aanvraag Opstellen B&W nota, controleren bevoorschotting, 

maken conceptbeschikking, bepalen 

besluitvorming B&W of Mandaat, bestuurlijke 

besluitvorming 

Incidentele procedure Bepalen overleg met commissie, beoordelen feiten, 

bepalen bedrag, eventueel extra gegevens opvragen, 

behandeling toelichting 

Afhandeling Afhandeling beschikking, beoordelen 

verantwoording, definitieve vaststelling 

Afhandeling beschikking Bepalen bevoorschotting, versturen beschikking 

Definitieve vaststelling 

beschikking 

Opstellen beschikking, controleren overschot, 

versturen beschikking 

 

 

                                                                            
6  Procesbeschrijving Welzijnssubsidies. 
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3.5  KOPPELING VAN MIDDELEN AAN BEOOGDE RESULTATEN 

De gemeente Katwijk heeft in juni 2007 de structuur van de subsidieverlening 

uitgewerkt in de vorm van een “schets van het subsidiehuis”.7 Deze schets bevat 

de geharmoniseerde kaders die gelden voor alle subsidies die worden verstrekt 

door de gemeente. Daarbij wordt de grens aangegeven tussen de kaderstellende 

bevoegdheid van de raad en de uitvoeringsbevoegdheid van het college. Ook 

wordt aangegeven of subsidies worden verstrekt op basis van het 

welzijnsprogramma of op basis van de begroting. Conform de algemene lijn van 

het duale stelsel is de raad bevoegd op het gebied van de grote beleidslijnen en 

het college over de uitvoering van het beleid. 

 

Het subsidiehuis is opgebouwd uit inhoudelijke, juridische en financiële 

bouwstenen: 

 

Inhoudelijke bouwstenen 

Inhoudelijk ligt de basis voor subsidieverstrekking in beleidsnotities. Sinds de 

invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt (weer) gewerkt 

met vierjarige welzijnsbeleidsplannen die worden vastgesteld door de raad: het 

Wmo-beleidsplan, algemene beleidsnotities zoals de nota Jeugd op Koers uit 

1999. Voor deelterreinen kan het college uitwerkingsnotities opstellen. In de 

schets van het subsidiehuis is het streven opgenomen om een eenduidige 

structuur in de beleidsnota‟s aan te brengen en de planning en controlcyclus als 

leidend en bepalend aan te duiden voor alle integrale beleidstrajecten op het 

gebied van het lokale welzijn. In de praktijk worden de doelen uit beleidsnota‟s 

nader geoperationaliseerd in de programmabegroting, waarmee ook de 

programmabegroting inhoudelijk richtinggevend is voor de 

subsidieverstrekking. 

 

Juridische bouwstenen 

De juridische grondslag voor subsidie is de Algemene Subsidieverordening 

Katwijk (ASV Katwijk) die in 2006 door de gemeenteraad is vastgesteld. Deze 

ASV volgt in essentie de model- algemene subsidieverordening van de VNG. 

Artikel 7 bevat een limitatieve lijst van de terreinen waarbinnen –binnen de 

financiële kaders van de raad- subsidies kunnen worden verstrekt. De ASV 

                                                                            
7  Schets van het subsidiehuis van de gemeente Katwijk 2007, Inventarisatie huidige 

subsidiemethodieken voor welzijnsinstellingen, Katwijk, Juni 2007. 
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Katwijk regelt de verhouding tussen de subsidieaanvrager en de gemeente 

d.m.v. procedures, processen en bevoegdheden. Beschikkingen worden 

afgegeven door of namens het college – ter informatie worden zij gebundeld in 

het welzijnsprogramma. Welzijnssubsidies kunnen betrekking hebben op 

Culturele Expressie, Educatie, Sociaal en Cultureel Werk, Sport en Zorg.  

De ASV Katwijk opent de mogelijkheid om bij deelverordening of ter uitwerking 

daarvan per beleidsregel de activiteiten waarvoor subsidie kan worden verstrekt 

nader te bepalen. Ook kunnen op deze wijze andere criteria aan de subsidiering 

worden gesteld. Dit is ook gebeurd op een aantal deelterreinen. De ASV Katwijk 

is niet van toepassing op subsidies, bijdragen of bekostiging op het gebied van 

onderwijs, sociale zaken en werkgelegenheid, gehandicaptenzorg, 

leerlingenvervoer en toerisme. 

 

Financiële bouwstenen 

De financiële basis zijn de door de raad vastgestelde begrotingsbudgetten, die 

het subsidieplafond per subsidie aangeven. De subsidies worden door het 

college over instellingen en stichtingen verdeeld aan de hand van 

subsidiemethoden, subsidiemethodieken en onderhandelingen met de 

subsidieontvangers. Indien de begroting nog niet is vastgesteld of goedgekeurd, 

kan de subsidie worden verleend onder de voorwaarde dat de raad voldoende 

gelden ter beschikking stelt. Het welzijnsprogramma maakt de berekeningen en 

uitkomsten inzichtelijk. 

3.6 INVENTARISATIE VAN HET SUBSIDIEBELEID  

In deze paragraaf worden de eerste 5 deelvragen van het onderzoek beantwoord. 

Omdat het in deze fase van het onderzoek nog gaat om een inventarisatie van 

het Katwijkse subsidiebeleid bevat deze paragraaf geen oordeel van de 

rekenkamercommissie of een tussenconclusie. 

 

In dit hoofdstuk worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 

 

1. Via welke specifieke subsidievorm worden in het kader van het 

welzijnsbeleid in de praktijk instellingen en verenigingen gesubsidieerd? 

 

Het merendeel (73,5%) van de directe subsidies heeft het karakter van een 

exploitatiesubsidie. Kleinere subsidies worden verstrekt in de vorm van een 

waarderings- en erkenningssubsidie (14% van de directe subsidies). Voor 
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grotere instellingen wordt steeds meer gewerkt met productsubsidies (12,5% 

van de directe subsidies), waarmee inhoudelijk kan worden gestuurd op de te 

behalen resultaten.  

Structurele subsidies zijn opgenomen in het welzijnsprogramma, waarbij in niet 

alle gevallen wordt aangegeven om welk type subsidie het gaat. Voor eenmalige 

activiteiten of voor nieuw beleid worden daarbuiten incidentele subsidies 

verstrekt. Daarnaast zijn er zogenoemde jubileumsubsidies. 

Naast directe worden ook indirecte subsidies (aan ca. 76 organisaties) verstrekt, 

veelal in de vorm van het om niet of tegen minder dan de kostprijs beschikbaar 

stellen van accommodaties of sportvelden, dan wel door het niet in de huurprijs 

doorberekenen van investeringen. 

 

2. Welke processen, taken, bevoegdheden en rollen die bijdragen aan de 

sturing en controle op de beoogde prestaties kunnen per subsidievorm in 

grote lijnen worden beschreven? 

 

De gemeente Katwijk beschikt over een Algemene Subsidieverordening (ASV) 

conform de modelverordening van de VNG die de verhoudingen tussen 

gemeente en subsidieaanvragers uitwerkt. Subsidieaanvragen moeten zijn 

voorzien van onder meer een activiteitenplan en begroting. In de 

subsidiebeschikking wordt vastgelegd welke activiteiten moeten worden 

verricht, welke effecten met de activiteiten worden beoogd en op welk bedrag 

aanspraak bestaat.  

 

3. Welke processen, taken, bevoegdheden en rollen die bijdragen aan 

rechtmatige subsidieverstrekking kunnen per subsidievorm in grote lijnen 

worden beschreven? 

 

Ook hier is de ASV de belangrijkste basis, aangevuld met de intern geldende 

werkprocessen. De bij vraag 2 genoemde zaken dragen eveneens bij aan de 

rechtmatigheid. Een belangrijke voorwaarde voor de rechtmatigheid is tevens 

dat aan elke subsidiebeschikking beleid ten grondslag ligt. Zonder beleid is geen 

rechtmatige verstrekking van subsidies mogelijk. 
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4. Aan welke voorwaarden en eisen dienen verenigingen en instellingen te 

voldoen voor de subsidieverstrekking? 

 

Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de ASV. Onder het kopje verplichtingen 

worden onder andere genoemd; 

 De subsidieontvanger dient het college z.s.m. te berichten over relevante 

ontwikkelingen, wijzigingen in het huishoudelijk reglement, de 

bestuurssamenstelling of besluiten en/of procedures die (kunnen) leiden 

tot beëindiging van de activiteiten of ontbinding van de rechtspersoon.   

 De subsidieontvanger moet de benodigde verzekeringen afsluiten. 

 Hij is verplicht zijn administratie op een overzichtelijke wijze in te richten, 

daarbij nadere regels van het college te volgen, inzage te bieden en mee te 

werken aan boekenonderzoek/accountantsonderzoek. 

 Zonder vooraf verkregen toestemming van het college mag hij geen 

bedragen of goederen ter beschikking stellen aan derden.  

 

Voorts worden er eisen gesteld aan de aanvraag en de verantwoording: 

 

Wat betreft de aanvraag: 

 Het aanleveren van een activiteitenplan, een begroting, een opgave van bij 

anderen aangevraagde subsidies en een opgave van gelieerde 

rechtspersonen. 

 

Wat betreft de verantwoording:  

 Een financiële rapportage, ondertekend door het bestuur, met een 

toelichting op de verschillen tussen de begroting en de rekening en de 

verschillen tussen het boekjaar en het voorgaande jaar. 

 Een inhoudelijke rapportage met een beschrijving van de activiteiten en 

een verklaring voor verschillen tussen de nagestreefde en gerealiseerde 

activiteiten. 

 

5. Op welke wijze is de inzet van middelen in het proces van subsidiëring 

gekoppeld aan de beoogde resultaten? 

 

Het subsidiehuis –opgebouwd uit inhoudelijke, juridische en financiële 

bouwstenen- beoogt een koppeling te leggen tussen doelstellingen uit het 

gemeentelijk welzijnsbeleid en de inzet van subsidiegelden. De feitelijke 
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uitwerking moet gestalte krijgen in beleidsnota‟s, subsidieaanvragen, 

beschikkingen en contacten tussen gemeente en subsidieaanvragers.  

Op deze uitwerking en de kwaliteit daarvan wordt ingegaan in de volgende 

hoofdstukken.  

 

Deelvraag 6, die vraagt om een beoordeling van de hierboven beschreven 

processen, taken, bevoegdheden en rollen per subsidievorm, wordt beantwoord 

in de tussenconclusie van hoofdstuk 5. 
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4  KWALITEIT VAN DE BELEIDSVORMING 

In dit hoofdstuk wordt de volgende onderzoeksvraag beantwoord: 

7. Voldoen de beleidskaders aan de eisen die daaraan gesteld kunnen worden 

voor een adequate sturing en beheersing door de gemeente? 

 

De focus van het onderzoek ligt op de uitvoering en de resultaten van het 

subsidiebeleid op het terrein van Welzijn. De kwaliteit van de beleidsvorming 

kan daaraan op verschillende manieren bijdragen: 

- De concreetheid van de beleidsdoelen8 draagt bij aan een heldere 

opdrachtformulering richting subsidieaanvragers en heldere besliscriteria 

voor de toetsing van aanvragen. 

- De concreetheid van de gewenste maatschappelijke effecten maakt het 

mogelijk om de doeltreffendheid van het subsidiebeleid te duiden. 

 

De gemeente Katwijk heeft aangegeven welke beleidskaders er gelden voor de 

subsidies die in het kader van het Welzijnsprogramma worden verstrekt. De 

beleidskaders zijn benoemd in de stukken ter voorbereiding op de invoering van 

de beleidsgestuurde contractfinanciering, waarin per verstrekte subsidie de 

beleidskaders, voor zover aanwezig, zijn benoemd. Deze lijst met beleidsnota‟s 

en notities is voor dit onderzoek als uitgangspunt genomen. Voor het oordeel 

over de beleidsvorming zijn alleen de documenten met beleidsdoelstellingen 

beoordeeld.  

4.1  BEVINDINGEN 

4.1.1  ANALYSE VAN DE BELEIDSPLANNEN 

Gestart is met de beleidsplannen die als inhoudelijk overkoepelend voor het 

subsidiebeleid op het gebied van Welzijn fungeren. Het betreft, naast de 

programmabegroting, onder andere het Wmo-beleid, het jeugdbeleid en het 

                                                                            
8  De doelstellingen zijn beoordeeld op hun SMART-heid ( specifiek, meetbaar, acceptabel, 

resultaatgericht en tijdspecifiek). 
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gezondheidsbeleid. Bijlage 2 bevat een meer gedetailleerde uitwerking van 

onderstaande bevindingen.  

 

De programmabegroting kent per onderdeel van de programma‟s de opbouw 

„ontwikkelingen‟, „wat willen we bereiken‟, „wat gaan we daarvoor doen‟ en 

„indicatoren‟. Elk programma eindigt met „wat mag het kosten‟. De onderdelen 

Kunst en cultuur en Onderwijs zijn wat betreft de doelstellingen het meest 

concreet: Bijvoorbeeld „ambitieniveau 2 van de landelijke richtlijn voor alle 

peuterspeelzalen vanaf 1 juli 2010‟9.  

Voor de meeste doelstellingen zijn indicatoren benoemd. Positief is het relatief 

hoge aantal outcome indicatoren dat per onderdeel is geformuleerd. Op 

sommige programmaonderdelen wordt daarentegen geen enkele indicator 

genoemd. Meetpunten en bronnen zijn benoemd in het overzicht met de 

indicatoren. In de onderdelen wordt verwezen naar verschillende beleidsnota‟s 

zoals die ook in dit onderzoek zijn geanalyseerd. Opvallend is dat veel van de 

indicatoren die in de programmabegroting zijn genoemd, niet expliciet in de 

beleidsnota‟s worden genoemd. Dit blijkt ook uit onderstaande bevindingen. 

 

Het Wmo-beleidsplan 2008-2011 is per domein opgebouwd volgens de 

structuur „waar staan we nu‟, wat willen we bereiken‟, „hoe willen we dat 

bereiken‟, „spelers in het veld‟, „wat moet het gaan opleveren‟ en „hoe gaan we 

het meten‟. Een voorbeeld van een doelstelling bij het domein opgroeien is 

„jongeren verlaten het onderwijs met een startkwalificatie‟10. Dit wordt gemeten 

door de cijfers te raadplegen van de leerplichtregistratie. Een voor het 

Welzijnsprogramma (en dus subsidiebeleid) belangrijke doelstelling kan 

worden teruggevonden op het domein mantelzorg en vrijwilligers: „een 

samenhangend aanbod: ondersteunende organisaties werken met elkaar samen 

en stemmen hun aanbod op elkaar af. Samenwerking tussen Factor Welzijn, 

Stichting Welzijn Ouderen KRV, Steunpunt Mantelzorg en Steunpunt Vrijwillige 

Hulp is het uitgangspunt„11. Onder het kopje „hoe willen we dat bereiken‟ staat te 

lezen dat „we vragen aan de ondersteuningsorganisatie in onze gemeente en 

samenwerking structureel (bijvoorbeeld als platform) te regelen‟. Echter er 

worden geen meetpunten op dit onderdeel genoemd. Samenvattend kan worden 

gesteld dat een beperkt deel van de doelstellingen SMART is geformuleerd en er 

weinig prestatie-indicatoren zijn benoemd. 

                                                                            
9  Programmabegroting 2010, pagina 40. 
10  Beleidsplan Wmo 2008-2011, pagina 33. 
11  Beleidsplan Wmo 2008-2011, pagina 40. 
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Het beleidplan Jeugd op Koers (1999) geldt als vigerend beleid en is ingedeeld 

naar leeftijdscategorieën. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met 

beleidsvoorstellen, maar deze zijn zelden SMART geformuleerd. 

Enkele voorbeelden: „het stimuleren en ondersteunen van peuterzwemmen‟, 

„stimuleren van aandacht in het onderwijs voor vrije tijdsbesteding van 

jongeren‟ en „bevorderen van inbedding van kunstzinnige vorming in het 

onderwijs door theater-, concert- en museabezoek te stimuleren‟12. Tevens valt 

op dat de doelstellingen niet tijdspecifiek zijn. Zelden wordt de realisatie van 

een doelstelling, ook in voorliggende beschrijvingen, in de tijd gezet. 

Meetpunten worden niet genoemd. Indicatoren zijn af te leiden uit de 

doelstellingen, maar worden niet expliciet benoemd.  

 

In de nota Lokaal Gezondheidsbeleid (2008-2012) wordt voor elk van de vier 

thema‟s het beleid als volgt opgebouwd: probleemomschrijving, de lokale 

situatie, wat gebeurt er al, wat willen we bereiken en op wie richten we ons. In 

het activiteitenplan (paragraaf 7.5) zijn voor alle doelstellingen prestatie-

indicatoren geformuleerd en een termijn waarop de prestatie moet zijn geleverd. 

Meetpunten worden niet expliciet benoemd, maar gezien de vele output-

indicatoren liggen deze wel voor de hand. Bijvoorbeeld het uitvoeren van het 

project Maathouden of het inventariseren van het beweegaanbod in 

woonzorgcentra.  

 

De meeste andere geanalyseerde beleidsplannen bevatten weinig concreet 

geformuleerde doelstellingen en evenmin prestatieindicatoren en meetpunten. 

De nota Visie Integrale Jeugdgezondheidszorg bevat wel concrete 

doelstellingen, maar die betreffen vooral het verder ontwikkelen van beleid op 

deelterreinen.  

4.1.2  ANALYSE VAN DE BELEIDSNOTITIES EN B&W VOORSTELLEN 

Vervolgens is een reeks beleidsnotities en B&W voorstellen beoordeeld (zie 

bijlage 2). Daarbij valt op dat veel notities geschreven zijn als onderbouwing van 

te verstrekken subsidies. Deels komt dat voort uit de verplichting 

(rechtmatigheidstoets) dat aan elke subsidie die verstrekt wordt beleid ten 

grondslag moet liggen. Bij een ander deel wordt dit veroorzaakt door een 

nieuwe subsidieaanvraag die wordt ingediend en waar nog geen beleid voor is. 

                                                                            
12  Jeugd op Koers, respectievelijk pagina 19, 33 en 45.  
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De meeste notities en B&W voorstellen bevatten weinig doelstellingen, veelal 

veroorzaakt door het feit dat het kleine deelonderwerpen betreft. De notitie 

Koers peuterspeelzaalwerk bevat veel SMART-doelstellingen en afgeleid 

daarvan prestatie-indicatoren en meetpunten. Deze worden niet altijd expliciet 

genoemd. Het tijdspecifiek maken van doelstellingen komt weinig voor. 

Waarschijnlijk geldt dat de doelstellingen binnen de geldigheidsduur van de 

plannen gerealiseerd moeten worden.  

4.1.3  INTERVIEWS MET AMBTENAREN EN SUBSIDIEAANVRAGERS 

In de gesprekken met de ambtelijke organisatie zijn de bovengenoemde 

bevindingen over de kwaliteit van de beleidsvorming teruggelegd. Het beeld dat 

veel van de welzijnsdoelen niet SMART zijn geformuleerd wordt herkend.  

De volgende verklaringen worden daarvoor gegeven: 

 

 Het werken met SMART-doelen is nog niet de norm, zeker niet ten tijde 

van het opstellen van een aantal van de beleidsplannen en -notities. Met de 

programmabegroting voor 2010 is daartoe wel een belangrijke aanzet 

gemaakt. Dit verklaart waarom een aantal beleidsdoelen uit beleidsplannen 

in de programmabegroting in concrete doelen zijn vertaald. 

 Het bepalen van het gewenste maatschappelijk effect en het formuleren 

daarvan in meetbare termen is niet eenvoudig, zeker omdat de „nulsituatie‟ 

vaak onbekend is. Met andere woorden het vraagt vaak eerst onderzoek 

voordat realistische meetbare maatschappelijke effecten kunnen worden 

bepaald. 

 De slag die met de programmabegroting is gemaakt heeft ertoe geleid dat 

de doelen tenminste in termen van output worden geformuleerd. 

 

Een tweede vraag die in de gesprekken aan de orde is gekomen betreft de mate 

waarin de gemeentelijke welzijnsdoelen zijn vertaald in het subsidiebeleid en de 

prestaties die met subsidieontvangers zijn afgesproken. Vanuit de ambtelijke 

organisatie is aangegeven dat de relatie tussen de gemeentelijke welzijnsdoelen 

en de afgesproken prestaties niet expliciet is vastgelegd. De prestaties die 

worden afgesproken zijn volgens hen „in lijn‟ met het welzijnsbeleid. Het 

grootste deel van de afspraken met de subsidieaanvragers is historisch gegroeid. 

Als er sprake is van een „nieuwe aanvraag‟ dan wordt een beleidsnotitie of 

collegevoorstel geschreven zodat aan een te subsidiëren activiteit altijd beleid 

ten grondslag ligt.  
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De gesproken subsidieaanvragers geven aan dat, voor zover zij bekend zijn met 

de gemeentelijke doelstellingen, deze overwegend niet-SMART zijn. Of zoals één 

van de respondenten het verwoordde “tussen een abstracte doelstelling als 

„iedereen moet meedoen‟ en hetgeen wij doen, zit nog een groot gebied waarover 

de subsidieontvangers matig tot slecht worden geïnformeerd.” In de 

beschikkingen worden de doelstellingen niet SMART geformuleerd en zodra een 

project of activiteit regulier beleid wordt, vervaagt de relatie tussen beleid en 

beschikking enigszins. De informatie vanuit de gemeente over de 

beleidsdoelstellingen wordt verschillend ervaren. Een aantal subsidieontvangers 

is goed bekend met de doelstellingen en beleidsregels en wordt ook op een 

“interactieve manier” betrokken bij het beleid. Andere subsidieontvangers geven 

aan dat de informatie hierover vanuit de gemeente “zeer beperkt” is. 

4.2  TUSSENCONCLUSIES OVER DE KWALITEIT VAN DE 

BELEIDSVORMING 

Onderzoeksvraag 7: Voldoen de beleidskaders aan de eisen die daaraan gesteld 

kunnen worden voor een adequate sturing en beheersing door de gemeente? 

 

Normen 

a. Er zijn SMART-doelstellingen geformuleerd op het gebied van het 

welzijnsbeleid. 

 

Nee, de doelstellingen in de onderzochte plannen zijn in grote meerderheid niet 

SMART geformuleerd. De doelstellingen in de programmabegroting zijn het 

meest concreet geformuleerd. De gemeente waarborgt dat aan de te subsidiëren 

activiteiten beleid ten grondslag ligt.  

 

b. Er zijn op basis van de SMART-doelstellingen indicatoren benoemd die 

inzicht geven in de geleverde prestaties en de effecten daarvan. 

 

Nauwelijks. De gemeente heeft in een beperkt aantal plannen (o.a. de 

programmabegroting en het lokaal gezondheidsbeleid) expliciet indicatoren 

benoemd. De indicatoren betreffen veelal output (beleidsprestaties) en in veel 

mindere mate outcome (maatschappelijke effecten).  
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c. De beleidskaders dragen bij aan: 

 een heldere opdrachtformulering vanuit de gemeente richting 

subsidieaanvragers 

 heldere inhoudelijke besliscriteria voor de toetsing van aanvragen 

door de gemeente het kunnen duiden van de doeltreffendheid van het 

subsidiebeleid door de gemeente 

 

Nee, de beleidskaders dragen door de weinig concrete doelen weinig bij aan een 

heldere opdrachtformulering richting subsidieaanvragers. Er is geen sprake van 

een vooraf door de gemeente geformuleerde expliciete opdrachtformulering op 

basis van welzijnsdoelen richting subsidieaanvragers. Dit wordt door de 

subsidieaanvragers herkend. Een beperkt aantal van de gesproken 

subsidieontvangers is wel goed op de hoogte van het gemeentelijk beleid omdat 

zij daar nauw bij betrokken zijn geweest. Een één-op-één verbinding tussen 

beleidsdoelen en afgesproken prestaties met subsidieaanvragers is derhalve niet 

aanwezig en ondanks de soms aanwezige kennis over de beleidsdoelen, vervaagt 

de relatie tussen de beschikking en de beleidsdoelen. Het ontbreekt door de 

beperkte scherpte in de doelen aan inhoudelijke besliscriteria voor de toetsing 

van aanvragen.  

 

Samenvatting tussenconclusies 

De beleidskaders voldoen maar in beperkte mate aan de eisen die nodig zijn 

voor een adequate sturing en beheersing van de subsidiëring op het gebied van 

Welzijn. Doelen zijn overwegend niet scherp en concreet geformuleerd en 

worden niet rechtstreeks doorvertaald in een opdrachtformulering richting 

subsidieaanvragers.  
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5  UITVOERINGSSTRATEGIE 

In dit hoofdstuk worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 

6. Welke beoordeling kan gegeven worden aan de beschrijving van processen, 

taken, bevoegdheden en rollen per subsidievorm? 

8. Voldoet het proces aan de eisen die daaraan gesteld worden voor een 

adequate sturing en beheersing door de gemeente? 

9. Is het welzijnsbeleid van de gemeente goed vertaald naar de werkvloer en 

verankerd in de vorm en wijze van subsidieverlening? 

 

Voor de beoordeling van de uitvoeringsstrategie zijn twee bronnen gebruikt: 

documenten (beschrijving werkprocessen, de subsidieverordening, 

subsidiemethodieken, het subsidiehuis, het Welzijnsprogramma) en gesprekken 

met ambtenaren en subsidieaanvragers. De uitgebreide beschrijving van de 

uitvoeringsstrategie is opgenomen als bijlage 1 bij dit rapport.  

5.1  BEVINDINGEN 

5.1.1  DOCUMENTENANALYSE 

In hoofdstuk 3 is een beschrijving gegeven van het subsidiehuis van de 

gemeente Katwijk, de onderscheiden subsidievormen en subsidiemethoden. 

Zoals in hoofdstuk 3 is geconstateerd kent het overgrote deel (73,5%) van de 

directe subsidies het karakter van een exploitatiesubsidie. De exploitatiesubsidie 

is een inputgerichte subsidie, terwijl het al langere tijd de ambitie is van de 

gemeente om meer outputgericht te gaan sturen, met behulp van 

productsubsidies (12,5%). 

 

Kijkend naar de kwaliteit van de Algemene Subsidieverordening (ASV) als 

onderdeel van de uitvoeringstrategie kan worden geconstateerd dat deze is 

geënt op de modelverordening van de VNG . De ASV is op logische en 

gedetailleerde wijze doorvertaald in een beschrijving van werkprocessen, waarin 

aanvraag, toekenning, toetsing, evaluatie en vaststelling zijn benoemd. 

Uitgangspunt is dat meetbare producten, activiteiten en prestaties worden 
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gekoppeld aan de te verlenen subsidie. Zo kan in deze gevallen inhoudelijk 

worden gestuurd op prestaties en resultaat. Opmerkelijk daarbij is dat de 

aanvraagprocedure niet wordt voorafgegaan door een opdrachtformulering 

waarin de relatie wordt gelegd tussen de subsidie en het terzake geldende 

welzijnsbeleid van de gemeente (inhoudelijke bouwstenen). Ontvangers van 

structurele subsidies ontvangen slechts het verzoek om een aanvraagformulier 

in te dienen.  

 

Uit de ontvangen documentatie over de uitvoeringsstrategie blijkt niet dat er 

sprake is van functiescheiding tussen de inhoudelijke afweging wat betreft de 

toekenning en de verantwoording en definitieve toekenning anderzijds. Dit is in 

veel gemeenten wel gebruikelijk. Tevens blijkt uit de documentenstudie niet dat 

er criteria gelden op basis waarvan dient te worden gekozen voor één of een 

combinatie van subsidievormen. Ook zijn er geen maatregelen gedocumenteerd 

die ertoe zouden moeten leiden om de groei van het aantal productsubsidies te 

stimuleren.  

 

In de managementletter 2009 van KPMG merkt de extern accountant op dat de 

interne controle op rechtmatige besteding door de subsidieontvangers niet 

zichtbaar is vastgelegd. Om alsnog vast te stellen of de gelden rechtmatig zijn 

besteed, is besloten dat de verantwoordelijke medewerker welzijn, tezamen met 

de medewerker van Planning en Control een aanvullend interview met de 

subsidieontvanger zal houden en indien nodig aanvullende/corrigerende 

maatregelen zal verrichten/ondernemen. 

 

5.1.2  INTERVIEWS MET AMBTENAREN EN SUBSIDIEAANVRAGERS 

Interviews met ambtenaren 

De geïnterviewde ambtenaren bevestigen het beeld dat de meeste subsidies 

historisch zijn gegroeid. Het subsidiehuis is daardoor een compromis tussen de 

werkwijzen van de drie voormalige gemeenten. Het streven naar outputgerichte 

subsidiëring komt moeizaam tot stand, wat ook blijkt uit het kleine aantal 

productsubsidies. Er zijn geen expliciete criteria voor het bepalen welke 

organisaties voor outputgerichte subsidiëring in aanmerking komen. 
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Ook wordt bevestigd dat er geen sprake is van functiescheiding. De inhoudelijke 

afweging ligt volledig bij medewerkers, waarbij zij financieel gebonden zijn aan 

de begroting. Eén van de medewerkers coördineert het Welzijnsprogramma, 

bewaakt de eenheid. Hij is daarnaast verantwoordelijk voor de ontwikkeling van 

beleidsgestuurde contractfinanciering. 

 

Naast het formele subsidiehuis is beslist sprake van indirecte subsidiëring. De 

gemeente rekent voor gesubsidieerde instellingen geen marktconforme huur. 

Voetbalclubs worden uitsluitend op deze manier gefaciliteerd: de gemeente 

draagt bijvoorbeeld zorg voor een deel van het onderhoud van velden en 

kleedkamers.  

 

Een andere bevinding uit de gesprekken is dat het beginsel van gelijke 

behandeling politiek-bestuurlijk belangrijk is bij de subsidies in Katwijk: als één 

vereniging subsidie ontvangt, leidt dit meteen tot politieke druk om ook 

soortgelijke verenigingen van andere denominaties te subsidiëren. Een poging 

vanuit de ambtelijke organisatie een aantal jaar geleden om op basis van de 

geleverde prestaties de financiering van organisaties te objectiveren is gestrand 

op het beginsel van gelijke behandeling.  

 

Interviews met subsidieaanvragers 

Subsidieaanvragers geven aan goed op de hoogte te zijn van de 

subsidiemethodiek. Volgens een beperkt aantal subsidieontvangers is het 

subsidiehuis van de gemeente Katwijk enigszins verouderd. Veel bedragen zijn 

historisch zo gegroeid en daar is vervolgens een passend systeem bij verzonnen. 

Meerdere subsidieontvangers geven aan graag naar een meer outputgerichte 

subsidiëring te komen. Dit vanuit de gedachte dat hierdoor een objectiever en 

meetbaar beeld ontstaat van de gesubsidieerde activiteiten. Daartoe is bij één 

van de ondervraagde organisaties in het verleden een poging gedaan door de 

gemeente, maar dat stuitte op maatschappelijke en politiek-bestuurlijke onwil. 

Dit vanuit de ervaren cultuur binnen Katwijk dat alle gezindten gelijk behandeld 

moeten worden, los van de „prestaties‟ die daarvoor geleverd moeten worden.  
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5.2 TUSSENCONCLUSIES OVER DE UITVOERINGSSTRATEGIE 

Onderzoeksvraag 6: Welke beoordeling kan gegeven worden aan de beschrijving 

van processen, taken, bevoegdheden en rollen per subsidievorm? 

 

Normen 

a. Er is een uitvoeringsstrategie beschreven in de ASV en deze is vastgelegd in 

werkprocessen, waarin tenminste de opdrachtformulering, de 

aanvraagprocedure, de toekenningprocedure, de verantwoording, de 

toetsing en vaststelling en de evaluatie zijn benoemd. 

 
Ja, de uitvoeringstrategie is beschreven in de ASV en er is een 

werkprocesbeschrijving van het subsidieproces. In de ASV en de 

werkprocesbeschrijving zijn de aanvraagprocedure, de toekenningprocedure, de 

verantwoording, de toetsing en vaststelling en de evaluatie benoemd. De 

opdrachtformulering ontbreekt echter. Voorts bestaat een beschrijving van het 

subsidiehuis door de gemeente. Hierin zijn inhoudelijke, juridische en financiële 

bouwstenen onderscheiden. Opvallend is dat het Welzijnsprogramma als 

instrument nergens is beschreven of een formele positie heeft gekregen. Niet in 

de ASV, niet in de werkprocesbeschrijving en niet in de beschrijving van het 

subsidiehuis.  

 

b. Er is sprake van een helder en beargumenteerd onderscheid tussen en 

criteria voor het toepassen van verschillende subsidiemethodieken in 

beleidsregels. 

 
Ja, de onderscheiden subsidiemethoden zijn exploitatiesubsidies, 

productsubsidies en waarderingssubsidies/erkenningssubsidies voor subsidies 

onder de € 2.500. Enkele jaren geleden zijn per deelterrein de 

subsidiemethodieken vastgesteld op basis van historische subsidiebedragen en 

grondslagen die een verklaring vormen voor de hoogte van deze bedragen. De 

subsidiebedragen zijn vervolgens gefixeerd en geïndexeerd. Echter er zijn geen 

criteria op basis waarvan voor één of meerdere subsidiemethodieken dient te 

worden gekozen. Dus wanneer dient er een exploitatie- en wanneer een 

productsubsidie te worden toegepast.  
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c. Er zijn criteria vastgelegd wanneer outputgerichte subsidiering wordt 

toegepast. 

 
Algemeen uitgangspunt bij productsubsidies is dat meetbare producten, 

activiteiten en prestaties worden gekoppeld aan de te verlenen subsidie. Zo kan 

in deze gevallen inhoudelijk worden gestuurd op prestaties en resultaat. Echter 

onduidelijk is wanneer gekozen dient te worden voor outputgerichte 

subsidiering. Een aantal subsidieaanvragers geeft aan dat een meer 

outputgerichte subsidiering wenselijk is omdat daarmee meer transparantie 

ontstaat over de gesubsidieerde activiteiten, de kosten en de effecten.  

 

Onderzoeksvraag 8: Voldoet het proces aan de eisen die daaraan gesteld worden 

voor een adequate sturing en beheersing door de gemeente? 

 

Normen: 

a. De uitvoeringsstrategie komt overeen met het ideaalproces van 

subsidieverlening zoals weergegeven in figuur 1 van Hoofdstuk 3, waarbij 

elk van de stappen in het subsidieproces wordt beschreven. 

 
Niet volledig. De uitvoeringsstrategie is gebaseerd op het systematisch 

doorlopen van alle stappen in het ideaalproces van subsidieverlening. Eén 

element dat evenwel niet in de strategie is opgenomen, is het systematisch en 

jaarlijks evalueren van de behaalde resultaten en het hierop aanpassen van de 

beleidsregels en criteria. Een ander element dat ontbreekt is de 

opdrachtformulering richting subsidieaanvragers, waarin ook een koppeling 

wordt gemaakt met gemeentelijke beleidsdoelstellingen. 

 

b. In de ASV, de beleidsregels en de werkprocessen is beschreven dat en hoe 

sturing en controle (beloning en sancties) op de beoogde prestaties per 

subsidievorm plaatsvindt. 

 
Ja, de ASV Katwijk bevat een uitputtende lijst van alle voorwaarden en eisen 

waaraan de subsidieontvangers dienen te voldoen. De voorwaarden en eisen zijn 

hierboven opgenomen en gelden uniform voor alle subsidieontvangers. 

Daarnaast is de subsidieontvanger gehouden aan de uitvoering van het bij de 

aanvraag opgenomen activiteitenplan. Tenslotte kunnen aanvullende eisen 

worden opgenomen in de beschikking of in een uitvoeringsovereenkomst. Te 

allen tijde bestaat er de mogelijkheid van tussentijds overleg. Bij de 

ondersteuningsinstellingen is dit overleg de belangrijkste wijze van sturing. 
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c. Er is sprake van interne checks and balances binnen de gemeentelijke 

organisatie waar het gaat om het beschikken, het verantwoorden en het 

definitief toekennen van subsidies. 

 
Ja, wat betreft de taakverdeling tussen raad en college. Nee, wat betreft de 

ambtelijke organisatie. Hoofdlijn is het onderscheid tussen de kaderstellende 

bevoegdheden van de raad en de uitvoerende bevoegdheden van het college. De 

raad geeft de kaders voor subsidieverstrekking aan door middel van de ASV 

Katwijk (juridisch), de meerjarige beleidsprogramma‟s (inhoudelijk) en de 

programmabegroting (financieel). Het college geeft hieraan uitvoering door 

middel van beschikkingen (juridisch), het jaarlijkse welzijnsprogramma waarin 

deze beschikkingen zijn gebundeld (inhoudelijk) en de insteek in 

subsidiemethoden, subsidiemethodieken en onderhandelingen (financieel). 

Voor het afgeven van beschikkingen heeft het college haar bevoegdheden 

gemandateerd aan het hoofd Maatschappelijke Zaken. De verantwoordelijkheid 

voor het opstellen van de begroting en daarmee voor het voorstellen van de 

subsidieplafonds berust bij de afdeling Financiële Zaken. Binnen het 

subsidieproces is verder geen sprake van functiescheiding.  

 

Onderzoeksvraag 9: Is het welzijnsbeleid van de gemeente goed vertaald naar de 

werkvloer en verankerd in de vorm en wijze van subsidieverlening? 

 

Normen: 

a. In de uitvoeringsstrategie is nadrukkelijk een relatie gelegd tussen het 

behalen van gemeentelijke welzijnsdoelen en het verstrekken van subsidies. 

Er is daarmee sprake van beleidsgestuurde subsidieverlening. 

 
Ten dele. De uitvoeringsstrategie legt een nadrukkelijke relatie tussen 

gemeentelijke welzijnsdoelen (de inhoudelijke bouwstenen) en de te 

verstrekken subsidies. Doelstellingen uit het Wmo-beleidsplan, algemene 

beleidsnotities en uitwerkingsnotities vinden hun plaats in de 

programmabegroting, waarin aan deze doelstellingen budgetten 

(subsidieplafonds) worden gekoppeld. Deze doelstellingen worden echter niet 

doorvertaald in subsidiebeschikkingen, waarin alleen de te verrichten 

activiteiten zijn opgenomen. 
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b. In de uitvoeringsstrategie is bepaald dat subsidieaanvragers een 

opdrachtformulering krijgen waarin staat aan welke gemeentelijke 

welzijnsdoelen de te subsidiëren activiteiten dienen bij te dragen. 

 
Nee. Er is geen sprake van een opdrachtformulering waarin wordt gerefereerd 

aan de gemeentelijke welzijnsdoelen, noch bij het jaarlijkse verzoek om een 

subsidieaanvraag in te dienen, noch bij de beschikking waarmee de subsidie 

voorlopig wordt toegekend. Wel wordt, bij de complexere subsidie-

beschikkingen, een uitvoeringsovereenkomst opgesteld waarin de rechten en 

plichten van de gemeente en de subsidieontvanger worden vastgelegd. 

 

c. De uitvoeringsstrategie is erop gericht om meer outputgerichte subsidiering 

toe te passen. 

 
Ten dele. Uitgangspunt is dat meetbare producten, activiteiten en prestaties 

worden gekoppeld aan de te verlenen subsidie. Er wordt in deze gevallen 

inhoudelijk gestuurd op prestaties en resultaat. De koppeling tussen middelen 

en beoogde resultaten is in de uitvoeringsstrategie niet verder uitgewerkt, 

anders dan dat het streven bestaat om exploitatiesubsidies waar mogelijk om te 

zetten in productsubsidies. Ook ontbreekt het aan maatregelen die daarop 

toezien.  

 

Samenvatting tussenconclusies 

De uitvoeringsstrategie voldoet op hoofdlijnen aan de eisen die moeten worden 

gesteld aan een logisch, beheersbaar en bestuurbaar subsidieproces. Daarbij 

plaatsen wij de volgende kanttekeningen: 

1. De subsidieaanvragen worden niet voorafgegaan door een opdrachtformulering 

waarin een relatie wordt gelegd met de gemeentelijke welzijnsdoelen. Deze 

doelen komen evenmin tot uitdrukking in de beschikkingen. 

2. De met het verstrekken van subsidies behaalde resultaten en effecten 

worden niet systematisch en periodiek geëvalueerd teneinde de 

doelstellingen en criteria van het welzijnsbeleid bij te stellen. 

3. Er gelden geen criteria op basis waarvan voor een subsidievorm wordt 

gekozen. Evenmin wordt actief gestuurd op het vergroten van het aandeel 

productsubsidies.  

4. Het behandelen van een subsidieaanvraag, eventuele onderhandelingen 

met een subsidieontvanger en het vaststellen van de definitieve subsidie is 

steeds belegd bij één medewerker van de afdeling Maatschappelijke Zaken. 
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6  UITVOERING 
In dit hoofdstuk wordt de volgende onderzoeksvraag beantwoord: 

10. Geeft de gemeente op een goede wijze invulling aan de diverse vormen van 

subsidieverlening, met de focus op outputgerichte subsidieverlening? 

 

Voor het dossieronderzoek zijn in totaal 27 van de 157 aanvragen uit het 

Welzijnsprogramma 2010 onderzocht. Daarnaast is een tweetal aanvragen 

onderzocht die (nog) niet vallen onder het Welzijnsprogramma: Tripodia en 

Aquamar. De aanvragen zijn geselecteerd op basis van: 

- de onderscheiden werkgebieden (culturele expressie, educatie, sociaal en 

cultureel werk, kinderopvang, sport en openluchtrecreatie en zorg); 

- de hoogte van het subsidiebedrag (in vier categorieën: minder dan € 5.000, 

tussen € 5.000 en € 25.000, tussen € 25.000 en € 100.000 en meer dan € 

100.000)  

- subsidievorm: exploitatiesubsidie, waarderingssubsidie, productsubsidie 

 In bijlage 4 treft u het overzicht aan van de onderzochte dossiers.  

 

De aanvragen zijn over de periode 2008, 2009 en 2010 onderzocht. Dit betekent 

dat, gezien de subsidiecyclus alleen voor 2008 de verantwoording is 

meegenomen. De verantwoording over 2009 wordt immers pas meegestuurd bij 

de aanvraag voor 2011. Wel ontstaat door deze aanpak een meerjarig beeld over 

het proces van aanvragen en verstrekken. De gegevens zijn verzameld volgens 

een op de onderzoeksvragen opgesteld format (zie bijlage). De formats bestaan 

uit de volgende onderdelen: 

- Onderzocht dossier (o.a. aanvrager, subsidievorm, zaaknummer, bedrag) 

- Procedurele vereisten (o.a. de aanvraag, de voorlopige reactie, de 

toekenning, bezwaar en beroep) 

- Motivering (o.a. door aanvrager, beoordelaar, op aanvraag en bezwaar en 

beroep) 

- Aangevraagde en afgesproken prestaties 

- Geleverde prestaties door de subsidieaanvrager 

- Tussentijdse sturing door de gemeente 
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De opbouw van de dossier kenmerkt zich door de aanwezigheid van de volgende 

documenten: 

- Uitnodiging van de gemeente 

- Aanvraag door subsidieaanvrager (met begroting en activiteitenplan) 

- Brief naar instelling met voornemen (het concept-welzijnsprogramma) 

- Eventueel: Zienswijze van de subsidieaanvrager 

- Beschikking Gemeente (verleende subsidie en definitief vastgestelde 

subsidie) met als bijlage de desbetreffende pagina uit het 

welzijnsprogramma 

 

In de bevindingen zijn steeds in de vorm van miniatuurtjes enkele voorbeelden 

weergegeven van subsidieaanvragen. Deze voorbeelden zijn illustratief voor de 

wijze waarop de uitvoering van het subsidiebeleid plaatsvindt.  

6.1  BEVINDINGEN  

6.1.1  DOSSIERONDERZOEK 

De inhoudelijke stukken uit de dossiers laten zien dat de 27 subsidies die 

onderzocht zijn uit het Welzijnsprogramma worden verstrekt in de vorm van 

een structurele toekenning. Dit wil zeggen dat deze instellingen reeds meerdere 

jaren, althans vanaf 2008, op jaarlijkse basis subsidie aanvragen en toegekend 

krijgen. Aquamar ontvangt jaarlijks een exploitatiebijdrage welke gebaseerd is 

op een exploitatieovereenkomst uit 2007. Dit bedrag wordt jaarlijks 

geïndexeerd. Tenslotte is bij één dossier, van Tripodia, sprake van een 

eenmalige toekenning van subsidie voor 2010 vanwege een financieel tekort bij 

de uitvoering van culturele activiteiten. 

 

In onderstaande tabel 6.1 is inzichtelijk gemaakt welke subsidiemethodieken 

gehanteerd worden in de dossiers welke zijn onderzocht. Gebleken is dat de 

nadruk ligt op exploitatiesubsidies, op basis waarvan 18 instellingen subsidie 

ontvangen. De overige subsidiemethodieken worden in mindere mate toegepast. 

Zeven instellingen krijgen een product subsidie (zoals SWOK tafeltje dekje, per 

maaltijd) en vier instellingen een waarderings/erkenningssubsidie. 
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Tabel 6.1 Subsidiemethodieken onderzochte dossiers 

Subsidiemethodieken  

Exploitatiesubsidie 18 

Productsubsidie  7 

Waarderingssubsidie/ erkenningssubsidie  4 

 

Uit de dossierstukken blijkt tevens dat in de praktijk gefixeerde bedragen uit het 

verleden worden gehanteerd met daarbovenop een indexatie (accrès) en 

bijvoorbeeld CAO gerelateerde loonkosten. 

 

Procedure beschrijving 

De procedure bestaat uit de volgende stappen: 

1. Uitnodiging aanvraag subsidie door de gemeente 

2. Indienen aanvraag door organisaties voor 1 april 

3. Concept welzijnsplan naar instellingen 

4. Mogelijkheid tot indienen zienswijze 

5. Vaststelling definitief welzijnsplan door college B&W 

6. Beschikking naar instellingen 

7. Bezwaar en beroep procedure 

 

In de uitvoering is gebleken, op basis van de onderzochte dossiers, dat de 

aanvragers verzocht wordt middels een uitnodiging om een aanvraag voor 

subsidie in te dienen voor 1 april van het desbetreffende jaar. Vervolgens 

worden de concept-beschikkingen gebundeld in het concept welzijnsprogramma 

welke vervolgens wordt aangeboden aan de aanvragers. 

 

Aan de hand van dit concept welzijnsprogramma kunnen instellingen, indien 

gewenst, hun zienswijze kenbaar maken aan de gemeente. Hiervan wordt dan 

ook jaarlijks (in de onderzochte periode) gebruik van gemaakt door vijf tot 

vijftien instellingen (van de 157 uit het Welzijnsprogramma). Vervolgens 

worden de beschikkingen naar de instellingen gestuurd. De beschikkingen van 

de gemeente zijn opgezet volgens een vast stramien met daarin de datum van 

het (definitieve) besluit van het college van B&W inzake het 

Welzijnsprogramma. Daarnaast wordt aangegeven dat rekening is gehouden 

met de (eventueel) ingediende zienswijze van de instellingen op het ontwerp-

welzijnsprogramma. Na dit algemene deel wordt voor de instellingen de 
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definitieve subsidie van twee jaar voorafgaand vastgesteld en voor het lopende 

jaar het te verlenen bedrag. 

 

Vervolgens wordt in drie algemene alinea‟s verwezen naar de als bijlage 

bijgevoegde B&W-nota en de desbetreffende pagina uit het Welzijnsprogramma. 

Ook wordt, conform de Algemene wet bestuursrecht, de mogelijkheid geboden 

om bezwaar aan te tekenen tegen de beschikking. Hierbij dient opgemerkt te 

worden dat niet wordt verwezen naar andere van toepassing zijnde regelgeving 

aangaande subsidieverstrekking zoals de ASV. 

 

In de praktijk is gebleken dat de aanvragers van de structurele subsidie op tijd 

hun aanvraag indienen bij de gemeente. In enkele gevallen wordt uitstel 

aangevraagd (en verleend) ten aanzien van het aanleveren van bijvoorbeeld het 

jaarverslag. Het versturen van de beschikkingen geschiedt veelal aan het eind 

van het jaar of aan het begin van het jaar daarop volgend. Niet gebleken is dat er 

door een van de instellingen bezwaar is aangetekend. Een verklaring hiervoor is 

gelegen in het feit dat de mogelijkheid wordt geboden om een (gemotiveerde) 

zienswijze kenbaar te maken aan de gemeente welke voorafgaand aan het 

definitieve welzijnsprogramma wordt meegenomen. 

 

Motivering 

Vervolgens kan de motivering van de aanvragen en beschikkingen nader 

beschreven worden aan de hand van het dossieronderzoek. Op de eerste plaats 

is gebleken dat nagenoeg altijd bij de aanvraag enige vorm van motivering 

aanwezig is (op één na). Kenmerkend voor aanvragen (met name voor de lagere 

bedragen) is dat het door de gemeente opgestelde aanvraagformulier (Excel 

bestand) is ingediend. Bij tien aanvragen is dit format gehanteerd voor de 

aanvraag. In dit aanvraagformulier is onder andere plaats voor de begroting, de 

jaarrekening en een mogelijkheid voor een korte inhoudelijke verantwoording 

op activiteiten. Dit laatste is niet altijd ingevuld. Daarbovenop hebben vijf 

instellingen naast dit aanvraagformulier aanvullende informatie aangeleverd, 

zoals een toelichting, ledenlijst of activiteitenplan. Twaalf instellingen hebben 

een eigen begroting ingediend met daarbij behorend aanvullende stukken, zoals 

het jaarverslag of het activiteitenplan. 

  

De motivering van de beschikking geschiedt op een andere wijze. Zoals in de 

vorige paragraaf reeds is aangegeven worden de beschikkingen volgens een vast 

stramien opgebouwd. Dit gebeurt echter zonder inhoudelijke onderbouwing. De 
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enige vorm van onderbouwing is te vinden in de bijlage van de 

subsidiebeschikking, een kopie van de pagina uit het welzijnsprogramma. In 

deze bijlage is ruimte om de volgende „blokken‟ te vullen: doel van de subsidie, 

de activiteiten om dit doel te bereiken, subsidiemethodiek/berekening, 

verantwoording op activiteiten en gemeentelijk beleid en ontwikkelingen. 

 

Uit het dossieronderzoek is gebleken dat het invullen van deze blokken op 

summiere wijze gebeurt. Dit betekent dat zowel het doel van de subsidie, de 

activiteiten en de verantwoording aan de hand van korte zinnen in algemene 

termen is gevuld. Een voorbeeld hiervan is in de bijlage van de beschikking bij 

stichting SCUM te vinden: “Het bevorderen van participatie van jongeren aan 

een actieve en zinvolle vrijetijdsbesteding middels diverse activiteiten.” Bij 

activiteiten staat genoteerd: “Diverse activiteiten voor jongeren van 12 jaar en 

ouder.” 

 

Bij subsidiemethodiek/berekening wordt in vijftien dossiers aangegeven dat dit 

geschiedt aan de hand van een gefixeerd bedrag plus accrès. Termen die worden 

gebruikt zijn: “een vast bedrag plus accrès” of “gelijk aan voorgaand jaar plus 

loonkostenstijging”. Als voorbeeld kan de Stichting SCUM worden genoemd, 

zoals hieronder in de miniatuur weergegeven. Eenmaal is aangegeven dat 

subsidiering heeft plaatsgevonden aan de hand van methodische regels voor 

koren of naar rato van Katwijkse cliënten. Onder het blokje ontwikkelingen 

wordt indien aanwezig, in enkele zinnen aangegeven welke ontwikkelingen 

gaande zijn en zijn divers opgesteld zoals “Het koor heeft een nieuw bestuur met 

ambitieuze plannen...”  

 

 

Stichting SCUM 

 

Stichting SCUM ontvangt subsidie ter hoogte van een in het verleden vastgesteld 

bedrag, verhoogt met accres. Deze exploitatiesubsidie is in 2010 vastgesteld op € 

76.500,-. 

 

De subsidie wordt aangewend voor de realisatie van jongerenwerk door 

muziekavonden en workshops aan te bieden. Verantwoording door de stichting geeft 

inzicht in de openingstijden, het aantal vrijwilligers, aantal activiteiten en aantal 

bezoekers per dagdeel. 
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6.1.2  INTERVIEWS MET AMBTENAREN EN SUBSIDIEAANVRAGERS 

Interviews met ambtenaren 

In het subsidieproces is mondeling overleg tussen ambtenaren en 

subsidieontvangers een belangrijk sturingsinstrument. De resultaten van dit 

overleg worden verwerkt in de beschikkingen en de rapportages van de 

instellingen. De onderzochte dossiers bevatten geen gespreksverslagen. Voor het 

beleidsterrein jeugd worden afspraken over de inzet van instellingen gemaakt 

binnen een samenwerkingsverband tussen de gemeente en instellingen. 

 

Eerder is aangegeven dat gemeentelijke beleidsdoelen niet worden genoemd in 

de beschikkingen. De ambtenaren geven aan dat instellingen vaak ook niet op 

de hoogte zijn van deze doelstellingen. Dat is wel het geval bij 

jeugdgezondheidszorg en peuterspeelzaalwerk. Ook zijn de doelen bekend als 

het gaat om de uitvoering van wettelijke taken, zoals door Valent (uitvoerder 

jeugdgezondheidszorg). 

 

De gemeentelijke sturing richt zich niet zo sterk op prestaties, maar 

bijvoorbeeld wel op projecten (Valent), het kwaliteitsniveau (peuterspeelzalen) 

of versterking van verenigingen (sport). De ambtenaren vinden het lastig om tot 

outputcriteria te komen, bijvoorbeeld omdat de kosten CAO-gerelateerd zijn. 

Positieve uitzonderingen zijn de Leidse Rechtswinkel (zie de miniatuur hierna), 

Halt en Kwadraat. Bij andere instellingen is wel zicht op resultaten en 

ontwikkelingen, maar is afrekenen op basis van de prestaties of resultaten nog 

niet aan de orde. 

De Leidse Rechtswinkel 

 

De Leidse Rechtswinkel voorziet in gratis en onafhankelijk juridisch advies voor sociaal 

en/of economisch zwakkeren in de regio Leiden. De jaarlijkse subsidie wordt berekend 

naar rato van het aantal Katwijkse cliënten in voorgaande jaren en bedraagt in 2010 € 

2.283,-. 

 

In de jaarverslagen en jaarrekeningen geeft de Leidse Rechtswinkel weer hoeveel 

cliënten zijn voorzien van advies alsook hoeveel zijn doorverwezen. Het aandeel 

Katwijkse cliënten leidt tot een berekening op grond waarvan de Leidse Rechtswinkel 

zelf vaststelt of zij een deel van de subsidie te veel heeft ontvangen. Dit teveel ontvangen 

bedrag wordt direct teruggestort naar de gemeente Katwijk. 
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Een binnen de ambtelijke organisatie benoemde belemmering bij de uitvoering 

van het subsidiebeleid is de politiek-bestuurlijke neiging om „alle gezindten‟ in 

de gemeenschap te willen bedienen. Het principe van gelijke monniken, gelijke 

kappen is dan niet zozeer gebaseerd op de te leveren prestaties, maar meer op 

de maatschappelijke achtergrond. 

 

Een eerste pilot voor beleidsgestuurde contractfinanciering is voor bepaalde 

werksoorten gestart bij Factor W. Bij beleidsgestuurde contractfinanciering 

(BCF) worden expliciete verbindingen gelegd tussen beleidsdoelen en de te 

subsidiëren activiteiten. Hiermee kan door de subsidieverstrekking direct 

worden gestuurd op het bereiken van gemeentelijke doelstellingen. 

Het voornemen is om bij de beschikking voor 2012 de BCF in te laten gaan. Er 

zijn echter nog geen afspraken gemaakt over het daadwerkelijk afrekenen op 

prestaties. Ook voor de bibliotheek wordt gewerkt aan een overgang naar BCF.  

Voor de activiteiten van SWOK geldt het productenboek van de regio wonen 

Zuid-Holland Noord als basis. Ook SWOK zou zich daarmee lenen voor 

ontwikkeling van BCF. 

 

Interviews met subsidieaanvragers 

De subsidieaanvragers zijn bekend met de aanvraagprocedure. Deze levert voor 

hen geen problemen of knelpunten op. Het is een jaarlijks ritueel, waarvan de 

gebruiken inmiddels goed bekend zijn. Gemeentelijke doelstellingen zijn op 

grote hoofdlijnen bekend, echter bij regionaal werkende organisaties is dit niet 

het geval. Algemeen beeld is dat de gemeente niet of nauwelijks afrekent op 

resultaten. Daar wreekt zich ook het feit dat de afgesproken prestaties veelal 

weinig concreet zijn. Een van de subsidieaanvragers draait mee in een pilot 

beleidsgestuurde contractfinanciering. Dit wordt als positief ervaren omdat 

afspraken worden geformaliseerd en de rollen van opdrachtnemer en 

opdrachtgever worden geëxpliciteerd. Het is wel een grote verandering ten 

opzichte van de huidige werkwijze. Veel van de subsidieaanvragers geven aan 

dat hun activiteiten goed zijn te vangen in concrete prestaties, maar dat hier niet 

actief op wordt gestuurd door de gemeente. Een aantal onderneemt dan eigen 

initiatief. Eén van de subsidieontvangers ervaart daarentegen een heldere 

opdrachtformulering, heldere beleidsdoelen en heldere kwaliteitseisen en 

prestaties die van hen worden verlangd. 
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6.2  TUSSENCONCLUSIES OVER DE UITVOERING 

Onderzoeksvraag 10: Geeft de gemeente op een goede wijze invulling aan de 

diverse vormen van subsidieverlening? 

  

Normen 

a. De subsidieverlening verloopt volgens de normen zoals geformuleerd in de 

uitvoeringsstrategie: 

 Het subsidieproces van aanvraag tot evaluatie wordt doorlopen. 

 Er wordt gewerkt conform de ASV, de beleidsregels en werkprocessen 

 

Grotendeels. Belangrijk verschil tussen de beschreven uitvoeringsstrategie en de 

praktijk is het instrument Welzijnsprogramma. Dit wordt in de 

uitvoeringsstrategie niet benoemd en beschreven, maar wel in de praktijk 

toegepast. Enerzijds biedt het Welzijnsprogramma een overzicht van alle 

aanvragen en de totale kosten, anderzijds is het een instrument om bezwaar te 

voorkomen door de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het 

Welzijnsprogramma. In de praktijk voorkomt dit veel bezwaren, in de 

onderzochte dossiers is geen enkel bezwaarschrift aangetroffen. Evaluatie en 

afrekening op basis van prestaties vindt de facto nauwelijks plaats. Dit blijkt uit 

het dossieronderzoek en de gesprekken met de ambtelijke organisatie en de 

subsidieaanvragers.  

 

b. De toegekende subsidies en subsidiemethodieken worden toegepast 

conform de criteria die voor elke subsidievorm gelden. (productsubsidies 

zijn productsubsidies, exploitatiesubsidies zijn exploitatiesubsidies etc.) 

 

Niet expliciet en niet in alle gevallen. In de onderzochte dossiers is de keuze 

voor een bepaalde subsidiemethodiek niet gemotiveerd. Veelal betreft het een 

voortzetting van de subsidiemethodiek van voorgaande jaren – gebaseerd op de 

historische grondslag. Voor het verstrekken van subsidie wordt op grote lijnen 

het bedrag van voorgaande jaren gehanteerd met daar bovenop indexatie dan 

wel verhoging van de loonkosten.  

We constateren dat niet alle subsidies op de juiste wijze geclassificeerd zijn. In 

dit verband verwijzen we naar de tabel in bijlage 2 en de voorbeelden in de 

kaders in dit hoofdstuk.  
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c. De ingezette ontwikkeling naar outputgerichte subsidiëring 

(productsubsidies) is doorgezet, dat wil zeggen steeds meer organisaties 

ontvangen een productsubsidie. 

 

Nauwelijks. De beoogde ontwikkeling naar meer productsubsidies komt zeer 

moeizaam in beweging. Na de herijking in 2007 is een aantal subsidies als 

productsubsidie aangemerkt, maar sindsdien is dit aantal niet toegenomen. Wel 

wordt in een aantal gevallen, in het kader van nieuw beleid, een incidentele 

projectsubsidie verstrek op basis van output of prestaties. Deze projectsubsidie 

komt bovenop de exploitatie- of instellingssubsidie die de voornaamste 

inkomstenbron van de betreffende instellingen komt. Het proces om te komen 

tot beleidsgestuurde contractfinanciering is voorzichtig gestart, maar heeft nog 

niet geleid tot zichtbare veranderingen. 

 

d. In de uitvoeringspraktijk is sprake van: 

 een heldere opdrachtformulering met daarin de gemeentelijke 

welzijnsdoelen waar de subsidieaanvrager een bijdrage dient te leveren 

 een juiste en beargumenteerde keuze voor een subsidiemethodiek 

(product, exploitatie, waardering) 

 heldere afgesproken prestaties (SMART) 

 een expliciet benoemde relatie tussen de te leveren prestaties en de 

bijdrage die deze prestaties dienen te leveren aan gemeentelijke 

welzijnsdoelen 

 een zichtbare sturing op afgesproken prestaties en resultaten. 

 

Nee. Zoals eerder aangegeven is er géén sprake van heldere 

opdrachtformuleringen. Op basis van de beschikkingen uit de onderzochte 

dossiers is gebleken dat er geen schriftelijke verwijzing plaatsvindt naar het 

gemeentelijke beleid van de gemeente Katwijk. De enige verwijzing die gemaakt 

wordt is naar het welzijnsprogramma, welke in feite een bundeling is van de 

aanvragen en de voorgenomen subsidieverstrekkingen. Het welzijnsbeleid, in de 

vorm van verordeningen, beleidsstukken en uitvoeringsnotities wordt in de 

wijze van subsidieverlening niet in de schriftelijke stukken opgenomen.  

Het subsidiehuis bepleit voor subsidies onder de € 5.000 de keuze voor 

waarderingssubsidies en dit pleidooi wordt in praktijk gevolgd. Minder duidelijk 

en vaak niet beargumenteerd is de keuze voor product- of exploitatiesubsidies. 
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Hier blijkt de historisch gegroeide praktijk sterker dan de wens om te kunnen 

sturen op basis van prestaties of producten. 

Slechts in een beperkt aantal gevallen worden in de beschikking te leveren 

prestaties opgenomen. Deze zijn niet altijd SMART en worden niet gerelateerd 

aan gemeentelijke beleidsdoelen. 

 

e. Subsidieaanvragers zijn bekend met de gemeentelijke welzijnsdoelen en 

dragen naar eigen inzicht met de eigen activiteiten aan de realisering 

daarvan bij. De gemeente stuurt in de beleving van de subsidieontvangers 

actief op het behalen van de welzijnsdoelen, zowel bij de 

opdrachtformulering (aanvraag), beschikking en definitieve toekenning. 

 

In beperkte mate. De meeste subsidieaanvragers zijn op grote hoofdlijnen 

bekend met gemeentelijke beleidsdoelen. Echter een expliciete relatie leggen 

tussen hun eigen inspanningen en deze doelen gebeurt noch door de 

subsidieaanvragers noch door de gemeente. Gelet op de wijze van motivering en 

verantwoording is gebleken dat het voor de instellingen duidelijk is welke 

stukken aangeleverd dienen te worden ten aanzien van de aanvraag en de 

verantwoording. De meeste van de onderzochte subsidieontvangers leggen 

verantwoording (veelal beperkt door de summiere beschrijving van de 

prestaties) af over hun activiteiten aan de gemeente via een begroting en/ of 

middels een (financieel) jaarverslag. Bij negen instellingen is in het 

dossieronderzoek geen inhoudelijke verantwoording aangetroffen. Twaalf 

instellingen leggen de nadruk bij de inhoudelijke verantwoording op de output, 

2 op de input en 6 op zowel de input als output. Uit de gesprekken met 

ambtenaren en subsidieaanvragers blijkt dat voor zover sturing plaatsvindt op 

beleidsdoelstellingen deze vrijwel uitsluitend plaatsvindt via overleg tussen de 

ambtelijke organisatie en subsidieaanvragers.  

 

Samenvatting tussenconclusies 

De Algemene Subsidieverordening (ASV), de beleidsregels en de werkprocessen 

worden in de praktijk gevolgd. Er is echter geen sprake van een systematische 

evaluatie. Het welzijnsprogramma, als bundel van alle beschikkingen, vormt in 

de besluitvorming een belangrijk ijkpunt. Opvallend is dat juist dit programma 

niet in de werkprocessen is opgenomen.  
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Het merendeel van de subsidies heeft het karakter van een exploitatiesubsidie. 

De gewenste ontwikkeling richting meer productsubsidiëring heeft nog niet tot 

zichtbare resultaten geleid. 

Slechts een aantal beschikkingen vermeldt te leveren prestaties. Deze zijn vaak 

niet SMART geformuleerd en worden niet gerelateerd aan gemeentelijke 

beleidsdoelen. 

 

Subsidieaanvragers zijn over het algemeen slechts op hoofdlijnen bekend met 

gemeentelijke beleidsdoelen en kunnen daardoor ook geen relatie leggen tussen 

hun eigen inspanningen en deze doelen. 
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7 RESULTATEN VAN HET SUBSIDIEBELEID 
In dit hoofdstuk wordt de volgende onderzoeksvraag beantwoord: 

11. Leidt de toepassing van het instrument subsidieverstrekking in Katwijk tot 

de beoogde resultaten? 

 

Voor de beoordeling van de behaalde resultaten is voor elk van de verschillende 

subsidievormen bepaald in hoeverre de afgesproken resultaten in de 

subsidiebeschikking ook daadwerkelijk zijn behaald. Dit op basis van de 

onderzochte dossiers. Daarbij is meegenomen op welke wijze de gemeente de 

inzet van het subsidie-instrument evalueert op doelmatigheid en 

doeltreffendheid. Een apart onderdeel is de koppeling tussen de beleidsdoelen 

en mate waarin de prestaties geleverd door de subsidieaanvragers daar aan 

bijdragen.  

 

In de bevindingen zijn steeds in de vorm van miniatuurtjes enkele voorbeelden 

weergegeven van subsidieaanvragen. Deze voorbeelden zijn illustratief voor de 

wijze waarop de resultaten van de subsidieontvangers worden verantwoord.  

7.1  BEVINDINGEN 

7.1.1 DOCUMENTENANALYSE  

Aangevraagde en afgesproken prestaties 

Zoals in hoofdstuk 6 is beschreven, geven de instellingen voornamelijk een 

financiële motivering aan de hand van een begroting. Daarnaast is regelmatig 

een activiteitenplan of een (korte) toelichting op de activiteiten meegestuurd. De 

aangevraagde prestaties worden hiermee afgekaart aan de hand van de beoogde 

activiteiten zonder in concrete zin aan te geven voor welke prestaties subsidie 

wordt aangevraagd. Dit vertaalt zich door in de beschikking, waar op papier 

geen afspraken worden genoemd ten aanzien van de activiteiten van de 

instellingen. In de bijlage uit het welzijnsprogramma worden vaak output 

variabelen genoemd bij de verantwoording zoals: “9 muziekvoorstellingen met 

480 bezoekers”. Uit het dossieronderzoek is echter niet helder naar voren 
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gekomen of dit ook als concrete afspraken/prestaties beschouwd kunnen 

worden voor het komende jaar. Opgemerkt dient te worden dat deze output 

variabelen aangaande de activiteiten veelal zijn overgenomen uit de aanvraag. 

 

Gelet op voorgaande, de motivering op het aangevraagde, geen prestaties 

afgesproken in de beschikking (behalve hetgeen in het welzijnsprogramma is 

genoteerd) volgt dat er uit het dossieronderzoek geen verschillen zijn gevonden 

tussen afgesproken en geleverde prestaties.  

 

 

Geleverde prestaties en tussentijdse sturing 

Het dossieronderzoek heeft ook inzicht opgeleverd in de wijze waarop de 

instellingen voor hun aanvraag 2010 verantwoording hebben afgelegd voor de 

subsidieverstrekking van 2008. Aan de hand van deze gegevens is de definitieve 

hoogte van het subsidiebedrag van 2008 vastgesteld in de beschikking. 

 

 

 

 

 

 

Stichting Openbare Bibliotheek Katwijk 

 

De Stichting Openbare Bibliotheek Katwijk voorziet in een openbare 

bibliotheekvoorziening voor de inwoners van de gemeente Katwijk. In het raadsbesluit 

dd. 30-11-2006 (zie 2006-026286) is de exploitatiebijdrage omgezet in een 

productsubsidie. Jaarlijks wordt dit toentertijd vastgestelde bedrag trendmatig 

verhoogt. In 2010 is een bedrag toegekend ad  € 1.532.573,- voor het in standhouden 

van deze voorziening. 

 

Verantwoording geschiedt door middel van diverse, output gerichte indicatoren, zoals 

het aantal bezoekers, aantal uitleningen, aantal bezoekers website, aantal leden etc. 

 

Deze meetbare verantwoording van activiteiten en producten wordt echter niet 

teruggekoppeld naar de toekenning van de subsidie voor het aankomende jaar. De 

facto is de subsidiemethodiek geen productsubsidie maar een exploitatiesubsidie. 
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Onderstaand is een frequentietabel opgesteld aan de hand van de onderzochte 

dossiers.  

 

Tabel 7.1 Subsidieverantwoording 

 

Verantwoording in de dossiers  

Verantwoording 2008 (alle vormen) 24 

Geen verantwoording 2008 in dossier aanwezig 5 

  

Type verantwoording  

- Financieel / Jaarrekening 2008 24 

-   

- Input 2 

- Output 12 

- Outcome 0 

- Input + Output 6 

- Geen verantwoording op activiteiten 4 

 

 

Op de eerste plaats is bij 24 dossiers op enigerlei vorm verantwoording voor 

2008 aanwezig. Bij vijf dossiers is geen verantwoording voor 2008 

aangetroffen. Opgemerkt dient te worden dat onder deze vijf dossiers ook 

Aquamar en Tripodia vallen. 

 

Gelet op de wijze van verantwoording is gebleken dat de financiële 

verantwoording, in de vorm van de jaarrekening van 2008, bij alle instellingen 

is aangeleverd. Dit is dus de meest voorkomende wijze van verantwoording. 

Daarnaast is gekeken naar de inhoudelijke verantwoording op activiteiten. Dit 

geeft een ander beeld van de wijze van verantwoording. Twee instellingen geven 

een verantwoording enkel op input zoals bij Stichting Buddynetwerk: “In 2008 

waren 4 buddys uit Katwijk verbonden aan de stichting”. Twaalf instellingen 

geven verantwoording op output, zoals bij de tennisvereniging M.V.K.V.: “3 

jeugdteams…50 jeugdleden…150 wedstrijden per jaar”. Zes instellingen geven 

op zowel input als output indicatoren verantwoording over 2008 af, 
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bijvoorbeeld bij de peuterspeelzalen (zie navolgende miniatuur). Geen enkele 

instelling geeft verantwoording op outcome. Vier instellingen geven geen 

verantwoording op activiteiten, enkel verantwoording op financieel vlak. 

 

 

In het dossieronderzoek is ook gekeken of er verschillen zijn tussen afgesproken 

en geleverde prestaties en of de gemeente dan wel de aanvrager interventies 

(heeft) beoogd naar aanleiding van de verantwoording. Uit het 

dossieronderzoek van de thans 29 onderzochte dossiers zijn geen verschillen 

aangetroffen ten aanzien van de afgesproken en geleverde prestaties. Zoals in de 

vorige paragraaf reeds is aangegeven zijn in de beschikkingen vrijwel geen 

prestatieafspraken vastgelegd. Als gevolg hiervan is uit het dossieronderzoek 

niet te achterhalen of er verschillen zijn tussen afgesproken en geleverde 

prestaties. In de dossierstukken zijn geen gedocumenteerde interventies 

gevonden.  

 

 

 

 

 

 

Stg. Hervormde Peuterspeelzalen & Stg. Prot. Chr. Peuterspeelzalen Katwijk 

 

De Peuterspeelzalen worden door de gemeente Katwijk geschaard onder de 

exploitatiesubsidies. De hoogte van het subsidiebedrag is in het verleden op een vast 

bedrag vastgesteld (gebaseerd op een vast bedrag per opengesteld uur). Jaarlijks 

wordt dit bedrag verhoogd met een loonkostenstijging. Vergoedingen in verband met 

de Zorg Advies Teams worden op declaratiebasis toegekend. 

 

De verantwoording bij deze organisaties kenmerkt zich door aan te geven hoeveel 

peuterspeelzalen worden beheert, het aantal dagdelen dat men open is en hoeveel 

kinderen worden opgevangen. Ook wordt aangegeven in hoeverre, qua 

professionalisering, wordt voldaan aan de eisen van ambitieniveau 2. 

 

Gelet op de wijze van verantwoording is het mogelijk om de subsidie voor het 

Peuterspeelzaalwerk om te zetten naar een meer outputgerichte subsidieverstrekking. 

Mogelijk kan een vergelijking gemaakt worden met de reguliere kinderopvang waar 

kosten per kind-uur in rekening worden gebracht.  
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7.1.2  INTERVIEWS MET AMBTENAREN EN SUBSIDIEAANVRAGERS 

Vanuit de ambtelijke organisatie wordt aangegeven dat zij jaarlijks bij een 

beperkt aantal (meestal één) subsidieontvangers nagaan of zij daadwerkelijk de 

afgesproken prestaties leveren. Deze „audits‟ vinden plaats op basis van 

signalen, maar ook de omvang van de ontvangen subsidies. Een structurele 

evaluatie van de subsidies en de geleverde prestaties in verhouding tot de 

gemeentelijke welzijnsdoelen vindt niet plaats. Een controle op doelmatigheid 

en doeltreffendheid van het subsidie-instrument en de afgesproken prestaties is 

daarmee niet mogelijk.  

 

Volgens de ambtelijke organisatie is, als gevolg van de overleggen en 

samenwerkingsverbanden, wel direct zicht op de resultaten en ontwikkelingen. 

Er wordt echter nog niet afgerekend op de exploitatie en de afgesproken 

prestaties. In onderstaande miniatuur is exemplarisch weergegeven dat geen 

relatie wordt gelegd tussen afgesproken en geleverde prestaties. 

 

De ambtelijke organisatie „snakt naar beleidsgestuurde contractfinanciering‟, 

maar om dit voor alle instellingen, en per cluster helder te krijgen is lastig. Men 

worstelt met het helder formuleren van output en maatschappelijke effecten. 

Vandaar dat men is begonnen met een pilot bij Factor W. Wel is een traject 

ingezet: eind september 2010 zijn de doelstellingen geformuleerd, bij de 

Stichting Katwijks Museum 

 

De Stichting Katwijks Museum ontvangt jaarlijks een exploitatiesubsidie op basis van 

de in het verleden ingezette lijn. Voor 2010 is een bedrag ad € 152.000,- voor de 

exploitatie van het museum. 

 

 De verantwoording ligt in de financiële sfeer met een jaarrekening en een begroting 

voor aankomend jaar. Daarnaast wordt aangegeven dat de stichting exposities 

organiseert en een collectie onderhoud en uitbreid. Thans wordt geen SMART 

verantwoording afgegeven ten aanzien van deze activiteiten. Prestatie afspraken 

worden dan ook niet in de beschikking genoemd.  

 

Mogelijkerwijs is meer outputgerichte subsidiering in dit geval mogelijk. Te denken valt 

aan indicatoren als: (groei/behoud van) het aantal bezoekers, aantal te organiseren 

activiteiten, tevredenheid bezoekers etc. 
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beschikking voor 2011 wordt beleidsgestuurde contractfinanciering 

aangekondigd en per beschikking 2012 toegepast. Per ronde wordt verder 

gespecificeerd. Er is nog niet over de wijze van afrekenen gesproken. 

Subsidieaanvragers geven aan dat de gemeente vooral stuurt op geld en 

nauwelijks op het behalen van prestaties en het bijdragen aan 

beleidsdoelstellingen. Een beperkt aantal subsidieaanvragers heeft ervaring met 

een accountantscontrole op initiatief van de gemeente. Een klein aantal 

subsidieaanvragers geeft aan dat zij soms worden aangesproken als prestaties 

achterblijven bij de afgesproken resultaten. Echter doordat de prestaties veelal 

niet SMART zijn geformuleerd, blijkt dat de gemeente haar 

sturingsmogelijkheden op resultaten beperkt heeft. Als er sprake is van 

structurele onderbesteding van middelen, volgen er na een aantal jaar 

gesprekken en op termijn een bijstelling van de subsidie. Een breed gedragen 

opvatting onder subsidieaanvragers is dat de gemeente meer sturing zou 

moeten geven vooraf (opdrachtformulering) en meer zou moeten sturen op de 

resultaten achteraf.  

7.2  TUSSENCONCLUSIES OVER DE RESULTATEN VAN HET  

SUBSIDIEBELEID 

Onderzoeksvraag 11: Leidt de toepassing van het instrument outputgerichte 

subsidieverstrekking in Katwijk tot de beoogde resultaten? 

 

Normen 

a. De resultaten van de toepassing van het instrument subsidieverstrekking 

worden expliciet (in termen van prestaties op verschillende vooraf bepaalde 

indicatoren) in relatie gebracht met de beleidsdoelstellingen en als zodanig 

geëvalueerd. 

 

Nee. De bereikte resultaten met het instrument subsidieverstrekking worden 

noch vooraf noch achteraf expliciet in relatie gebracht met 

beleidsdoelstellingen. Wel vindt er jaarlijks bij een beperkt aantal 

subsidieontvangers een diepgaander analyse plaats van hetgeen geleverd is door 

een subsidieontvanger. Hier wreekt zich het gebrek aan een heldere 

opdrachtformulering (als gevolg van de beperkte concreetheid van de 

welzijnsdoelen), heldere outputgerichte prestaties en een structurele evaluatie 

naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de ingezette subsidies. Dit geldt 
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voor zowel de product- als de exploitatiesubsidies. Voor de 

waarderingssubsidies is afwezigheid van een rechtstreekse koppeling tussen 

beleidsdoelen en geleverde prestaties van minder groot belang gezien de veelal 

beperkte omvang van de subsidie en de administratieve last die een dergelijke 

koppeling met zich meebrengt voor zowel de subsidieontvanger als de 

gemeente. 

 

b. De subsidieontvangers leggen verantwoording af over de geleverde 

prestaties. 

 

Ja, in de meeste gevallen. Bij vijf van de onderzochte dossiers is geen 

verantwoording aangetroffen. In de andere onderzochte gevallen is er wel 

sprake van verantwoording. Verreweg de meeste subsidieontvangers leggen 

daarmee verantwoording af over de geleverde prestaties. 

 

Samenvatting tussenconclusies 

De gemeente kan op dit moment weinig inzichtelijk maken of de toepassing van 

het instrument subsidieverstrekking bijdraagt aan het beoogde doelbereik van 

het welzijnsbeleid. De keten van concrete beleidsdoelen, heldere 

opdrachtformulering richting subsidieaanvragers, afgesproken prestaties met 

subsidieontvangers en verantwoording daarop bevat daarvoor teveel hiaten.  

 

 

 

73



 

74



 

 

8  CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

De centrale vraagstelling van het onderzoek naar het bestaan van en de 

voorkeur voor outputgerichte directe subsidiëring op het gebied van welzijn 

bevat twee hoofdvragen: 

 Op welke wijze heeft de gemeente Katwijk vorm gegeven aan de toepassing 

van subsidiëring van welzijnsinstellingen?  

 En in hoeverre leidt de wijze waarop de gemeente de subsidiëring heeft 

toegepast tot een doelmatige en doeltreffende inzet van middelen? 

 

De eerste vraag omvat een beschrijving. Hiervoor wordt verwezen naar 

hoofdstuk 3. Dit hoofdstuk richt zich op de beantwoording van de tweede vraag, 

namelijk of de subsidiëring heeft geleid tot een doelmatige en doeltreffende 

inzet. Het antwoord op deze vraag wordt gegeven met behulp van het 

analysekader en een vergelijking met het ideaalproces van subsidieverlening 

zoals weergegeven in hoofdstuk 2. 

 

Conclusie 1: Welzijnsdoelen weinig concreet 

De rekenkamercommissie concludeert dat de beleidskaders maar zeer ten dele 

voldoen aan de eisen die nodig zijn voor een adequate sturing en beheersing van 

de gewenste outputgerichte subsidiëring op het gebied van welzijn. Doelen zijn 

overwegend niet scherp en concreet geformuleerd en worden, maar kunnen 

daardoor ook niet rechtstreeks worden doorvertaald in een opdrachtformulering 

richting subsidieaanvragers. Met de programmabegroting 2010 is een goede 

start gemaakt om de beleidsdoelen te concretiseren en te voorzien van 

indicatoren en prestaties. Echter dit geldt niet voor de onderliggende 

beleidsplannen.  

 

Aanbeveling 

Het concreet (SMART13) formuleren van welzijnsdoelen vormt de basis voor een 

heldere opdrachtformulering bij de inzet van het subsidie-instrument. Naar 

opvatting van de rekenkamercommissie bevatten de vigerende beleidsplannen 

(o.a voor de Wmo en Jeugd) wel de elementen om de doelstellingen te 

                                                                            
13 Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Resultaatgericht, Tijdspecifiek 
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concretiseren. Met de concrete doelstellingen is ook de taakverdeling tussen 

raad, college en ambtelijke organisatie gediend. De raad kan zich concentreren 

op de kaders (doelstellingen) en de resultaten (prestaties geleverd door 

subsidieontvangers). Het college en de ambtelijke organisatie kunnen zich 

richten op een doelmatige en doeltreffende inzet van het subsidie-instrument.  

 

Voor de gemeenteraad betekent deze aanbeveling dat zij kwaliteitseisen dient te 

stellen aan het door de raad vast te stellen beleid. Dat begint bij de 

doelstellingen in de beleidsplannen, deze dienen te allen tijde SMART te worden 

geformuleerd. Dit kan dan vervolgens worden doorvertaald naar concrete 

activiteiten in de programmabegroting.  

 

Een voorbeeld voor kwaliteitseisen aan beleidsplannen 

 

 Elk beleidsplan omvat een kwalitatief en kwantitatief onderbouwde 

beschrijving van de huidige maatschappelijke problematiek. 

 Elk beleidsplan omvat ambities waarin de gewenste maatschappelijke 

effecten worden geschetst. (bijvoorbeeld Inwoners wonen prettig samen en 

zij zijn tevreden over hun contacten met andere bewoners. Ze helpen zelf 

naar vermogen mee om de leefbaarheid en het samenleven in hun wijk te 

bevorderen. In de wijk is een passend voorzieningenniveau.)  

 Elke ambitie is uitgewerkt in SMART-doelstellingen (bijvoorbeeld:  

o Bewoners hebben in 2010 minstens evenveel sociale contacten in de 

wijk als in 2006.  

o Het aantal eenzame bewoners is in 2014 naar verhouding niet 

verder toegenomen.  

o Bewoners ervaren in 2014 minder overlast van jongeren dan in 

2010.  

o Het aantal voortijdig schoolverlaters is met 10% gedaald ten 

opzichte van schooljaar 2010-2011.  

 In de begroting zijn per doelstelling activiteiten (bijvoorbeeld in de vorm 

van een activiteitenplan) benoemd die moeten leiden tot het bereiken van 

de doelstelling.  

 Per doelstelling zijn indicatoren benoemd (bijvoorbeeld ervaren overlast, 

museumbezoek ed.) die inzicht bieden in de effectiviteit van de ingezette 

activiteiten. 
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Conclusie 2: Het subsidieproces is deels beheersbaar en bestuurbaar 

ingericht 

De uitvoeringsstrategie voldoet op hoofdlijnen aan de eisen die moeten worden 

gesteld aan een logisch, beheersbaar en bestuurbaar subsidieproces. Er is sprake 

van een heldere subsidieverordening en een helder werkproces. Echter op de 

volgende onderdelen is het proces onvoldoende beheersbaar en bestuurbaar 

ingericht: 

 De subsidieaanvragen worden niet voorafgegaan door een 

opdrachtformulering waarin een relatie wordt gelegd met de gemeentelijke 

welzijnsdoelen. Deze doelen komen evenmin tot uitdrukking in de 

beschikkingen. 

 De met het verstrekken van subsidies behaalde resultaten en effecten 

worden niet systematisch en periodiek geëvalueerd teneinde de 

doelstellingen en criteria van het welzijnsbeleid bij te stellen. 

 Het behandelen van een subsidieaanvraag, eventuele onderhandelingen met 

een subsidieontvanger en het vaststellen van de definitieve subsidie is 

steeds belegd bij één medewerker van de sector Maatschappelijke Zaken.  

 

Aanbevelingen 

De rekenkamercommissie ziet in lijn met de conclusies de volgende 

verbeterpunten: 

 Het hanteren van een opdrachtformulering waarin de subsidieaanvragers 

wordt gevraagd activiteiten aan te dragen die bijdragen aan de voor hen 

relevante welzijnsdoelstellingen. 

 Het systematisch en periodiek evalueren van resultaten en effecten om 

beleidsdoelen en criteria voor subsidieverlening bij te stellen. Dit met de 

bedoeling om het lerend vermogen te borgen en te versterken. 

 Het invoeren van functiescheiding tussen degene die de subsidieaanvraag 

behandelt en degene die de geleverde prestaties beoordeelt en de 

daadwerkelijke subsidie toekent. 
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Een voorbeeld van een opdrachtformulering 

Voor de aanvraag zijn de volgende beleidskaders van toepassing:  

 Wmo-beleidsplan 

 Beleidsplan Jeugd  

 Kadernota onderwijs 

 

Uw organisatie wordt gevraagd om op de volgende domeinen (hier kan 

bijvoorbeeld worden gekozen voor de prestatievelden in de Wmo) aan te geven 

welke activiteiten u onderneemt om de resultaatverwachtingen te bereiken. De 

gemeentelijke ambities en beleidsdoelen zijn daarbij als kader meegegeven.  

 

Domein opvoeden en opgroeien 

 Maatschappelijk effect:  

o Gezond gedrag 

 Beleidsdoelstelling:  

o Het verminderen van overgewicht van leerlingen op 

basisscholen 

 Resultaatverwachting / prestatie-indicatoren:  

o Kinder- en tienerwerk voert de module "Leefstijl in de 

vrije tijd" uit. 

o De organisatie werkt samen met de scholen aan een succesvolle 

uitvoering 

van de methode Leefstijl. 

o In schooljaar 2008/2009 is Be-fit (terugdringen overgewicht) 

op 

minimaal 2 basisscholen in Katwijk van start gegaan. 

o Er zijn diverse nieuwe initiatieven in wijken opgestart 

waaronder 

sportbuurtwerk. 

 

Deze opbouw wordt ook toegepast in de beschikking die een subsidieaanvrager 

ontvangt.  

 

 

Voor de gemeenteraad betekenen deze aanbevelingen dat zij het college dienen 

aan te spreken op het doorvoeren van de voorgestelde maatregelen. 

 

78



 

 

Conclusie 3: De uitvoering verloopt grotendeels volgens de 

uitvoeringsstrategie, maar kan fors aan doeltreffendheid en 

doelmatigheid winnen 

De Algemene Subsidieverordening, de beleidsregels en de werkprocessen 

worden in de praktijk gevolgd. Er is echter geen sprake van een systematische 

evaluatie. Het welzijnsprogramma, als bundel van alle beschikkingen, vormt in 

de besluitvorming een belangrijk ijkpunt. Opvallend is dat juist dit programma 

niet in de werkprocessen is opgenomen.  

Het merendeel van de subsidies heeft het karakter van een exploitatiesubsidie. 

De gewenste ontwikkeling richting meer productsubsidiëring heeft nog niet tot 

zichtbare resultaten geleid. 

Slechts een aantal beschikkingen vermeldt te leveren prestaties. Deze zijn vaak 

niet SMART geformuleerd en worden niet gerelateerd aan gemeentelijke 

beleidsdoelen. 

Subsidieaanvragers zijn over het algemeen slechts op grote hoofdlijnen bekend 

met gemeentelijke beleidsdoelen en kunnen daardoor maar beperkt een relatie 

leggen tussen hun eigen inspanningen en deze doelen. 

De sturingsmogelijkheden zijn beperkt, door het grote aandeel 

exploitatiesubsidies en door het ontbreken van een heldere koppeling tussen 

gemeentelijke beleidsdoelstellingen en van de instellingen gevraagde prestaties.  

Als de uitvoering van het subsidiebeleid wordt afgezet tegen het „ideaalproces‟ 

van subsidieverlening dan valt op dat de processtappen in het rood gearceerde 

deel van onderstaande figuur niet of zeer beperkt plaatsvinden.  
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Aanbeveling 

Het verdient daarom aanbeveling om in het huidige proces van 

subsidieverlening expliciet aandacht te besteden aan: structurele evaluatie, het 

toetsen en vaststellen op basis van concrete prestaties, het sturen op output (en 

outcome) en het op basis van evaluatie aanpassen en verbeteren van de 

beleidsregels en criteria. Bovendien dient jaarlijks te worden geëvalueerd in 

hoeverre het streven naar meer outputgerichte subsidies is gehaald en welke 

maatregelen ter versterking daarvan moeten worden getroffen.  

Het Welzijnsprogramma is in de loop van de jaren in omvang gegroeid: er 

worden wel nieuwe subsidies aan toegevoegd, maar er verdwijnen er zelden. Het 

is daarom zinvol om bijvoorbeeld bij bestaande subsidierelaties het principe 

„oud voor nieuw‟ toe te passen. Hierdoor blijven de kosten beheersbaar.  

 

Een voorbeeld voor evaluatie en verantwoording 

In de beschikking en in de verantwoording wordt hetzelfde sjabloon gebruikt. 

Daarmee wordt een aansluiting geregeld tussen de beleidsdoelen, de afspraken 

die gemaakt worden met subsidieontvangers en de mate van doelrealisatie. 

 

Domein:  

 Opvoeden en opgroeien 

Beleidsdoelstelling:  

 Het verminderen van overgewicht op basisscholen 

Per activiteit/product/dienst:  

 aantal geplande en gerealiseerde prestaties (gerelateerd aan de prestatie-

indicatoren) 

  geplande en gerealiseerde kosten  

 

 

Voor de gemeenteraad betekent deze aanbeveling dat zij het college dient aan te 

spreken op het invoeren van de voorgestelde maatregelen. Daaraan dient te 

worden toegevoegd dat ook de raad, alhoewel zij altijd bevoegd is om middelen 

in te zetten voor incidentele subsidies, zorgvuldig en consequent moet omgaan 

met subsidieverzoeken die de raad bereiken. 
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Conclusie 4: Mate waarin de subsidieverstrekking bijdraagt aan 

doelbereik is niet inzichtelijk 

Naar het oordeel van de rekenkamercommissie kan de gemeente op dit moment 

weinig inzichtelijk maken of de toepassing van het instrument 

subsidieverstrekking bijdraagt aan het beoogde doelbereik van het 

welzijnsbeleid. De keten van concrete beleidsdoelen, heldere 

opdrachtformulering richting subsidieaanvragers, afgesproken prestaties met 

subsidieontvangers en verantwoording daarop bevat daarvoor teveel hiaten. De 

bereikte resultaten met het instrument subsidieverstrekking worden vooraf 

noch achteraf expliciet in relatie gebracht met beleidsdoelstellingen. 

 

Aanbeveling 

De aanbeveling bij deze conclusie sluit nauw aan bij voorgaande aanbeveling, 

met de toevoeging dat een snelle en gedegen invoering van de beleidsgestuurde 

contractfinanciering (waar reeds een begin mee is gemaakt) een grote bijdrage 

kan leveren aan de verbetering van de doeltreffendheid en doelmatigheid van 

het subsidiebeleid. Bij beleidsgestuurde contractfinanciering worden expliciete 

verbindingen gelegd tussen beleidsdoelen en de te subsidiëren activiteiten. 

Hiermee kan door de subsidieverstrekking direct worden gestuurd op het 

bereiken van gemeentelijke doelstellingen.  

 

Overigens moet invoering van de beleidsgestuurde contractfinanciering niet 

leiden tot het dicht regelen van het werk van uitvoerende instellingen. Het is 

juist erg belangrijk dat in hun begrotingen en activiteitenplannen voldoende 

ruimte zit om in te spelen op actuele ontwikkelingen en op behoeften van de 

omgeving. Want door alles dicht te regelen ontstaat de noodzaak om steeds 

weer incidentele subsidies in te zetten voor de vormgeving van nieuw beleid. 

Aan de instellingssubsidie zou als voorwaarde moeten worden verbonden dat de 

instelling binnen het subsidiebedrag zoekt naar mogelijkheden om door 

innovatie in te spelen op een veranderende behoefte.  
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Voor de gemeenteraad betekent deze aanbeveling dat zij het college moet 

aanspreken op de invoering van de beleidsgestuurde contractfinanciering als 

manier om het doelbereik te vergroten. Belangrijker echter is dat de raad vanuit 

de controlerende rol inzicht krijgt in de effecten van het instrument 

subsidieverstrekking op het bereiken van gemeentelijke doelstellingen.  

 

De invoering van beleidsgestuurde contractfinanciering 

 

De invoering van de beleidsgestuurde contractfinanciering verloopt veelal 

stapsgewijs, dat wil zeggen gestart wordt met een beperkt aantal 

subsidieontvangers. Echter daarvoor is wel nodig dat gewerkt wordt met een 

aansturingsstructuur van maatschappelijke effecten, beleidsdoelstellingen en 

resultaatverwachtingen vanuit alle beleidskaders. Daarom is het zinvol om te 

starten met een afgebakend beleidsterrein en daar de aansluiting tussen 

begroting en beleidsnota‟s te verbeteren, de opbouw van de 

programmabegroting af te stemmen op de nieuwe manier van werken, inclusief 

het herformuleren van meetbare doelstellingen en indicatoren. Zo kan 

stapsgewijs de beleidskant en de uitvoeringskant worden aangepast.  

 

Overigens blijkt bij andere gemeenten dat het werken met productboeken 

(WILL en TRILL14) die worden gebruikt bij de beleidsgestuurde 

contractfinanciering als uitdrukking van de te leveren prestaties een 

weerbarstige materie is. Het landelijk kennisinstituut Movisie is namelijk al 

enige jaren op zoek naar verantwoorde Maatschappelijke Kosten Baten Analyses 

op het sociale domein waardoor een relatie kan worden gelegd tussen de 

geleverde inspanning en het maatschappelijk effect (het behalen van de 

gemeentelijke doelstellingen). 

 

 

                                                                            
14  WILL = Welzijnsinformatie Landelijk en Lokaal en TRILL = Transformatie naar een 

Resultaatgerichte Informatievoorziening Lokaal en Landelijk. Beide zijn systemen waarin 

inspanningen van organisaties worden gekoppeld aan de beleidsdoelstellingen en vragen van 

gemeenten  
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BIJLAGEN 
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BIJLAGE 1 NORMENKADER 

Onderzoeksvraag Norm Bronnen 

Kwaliteit van de beleidsvorming 

Voldoen de beleidskaders 

aan de eisen die daaraan 

gesteld kunnen worden voor 

een adequate sturing en 

beheersing door de 

gemeente? 

 Er zijn SMART-doelstellingen 

geformuleerd op het gebied van het 

welzijnsbeleid. 

 Er zijn op basis van de SMART-

doelstellingen indicatoren benoemd 

die inzicht geven in de geleverde 

prestaties en de effecten daarvan. 

 De beleidskaders dragen hierdoor bij 

aan: 

o  een heldere opdrachtformulering 

vanuit de gemeente richting 

subsidieaanvragers 

o heldere inhoudelijke besliscriteria 

voor de toetsing van aanvragen 

door de gemeente 

o het kunnen duiden van de 

doeltreffendheid van het 

subsidiebeleid door de gemeente 

 

Deskresearch: analyse 

formuleringen doelen, 

effecten, prestaties 

(beleidsdocumenten e.d.)  

Kwaliteit van de uitvoeringsstrategie 

Welke beoordeling kan 

gegeven worden aan de 

beschrijving van processen, 

taken, bevoegdheden en 

rollen per subsidievorm? 

 

 Er is een uitvoeringsstrategie 

beschreven in de ASV en deze is 

vastgelegd in werkprocessen, waarin 

tenminste de opdrachtformulering, 

de aanvraagprocedure, de 

toekenningprocedure, de 

verantwoording, de toetsing en 

vaststelling en de evaluatie in zijn 

benoemd. 

 Er is sprake van een helder en 

beargumenteerd onderscheid tussen 

en criteria voor het toepassen van 

verschillende subsidiemethodieken in 

beleidsregels. 

 Er zijn criteria benoemd en 

vastgelegd wanneer outputgerichte 

subsidiëring wordt toegepast. 

 

 

 

 

 

Deskresearch: analyse 

beleids- en 

uitvoeringsdocumenten 

(Algemene 

Subsidieverordening, 

beleidsregels, 

AO/werkprocessen) 
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Onderzoeksvraag Norm Bronnen 

Voldoet het proces aan  

de eisen die daaraan gesteld 

kunnen worden voor een 

adequate sturing en 

beheersing door de 

gemeente? 

 

 De uitvoeringsstrategie komt overeen 

met het ideaalproces van 

subsidieverlening zoals weergegeven 

in figuur 1 Hoofdstuk 3, waarbij elk 

van de beschreven stappen in het 

subsidieproces wordt beschreven.  

 In de ASV, de beleidsregels en de 

werkprocessen is beschreven dat en 

hoe sturing en controle (beloning en 

sancties) op de beoogde prestaties 

per subsidievorm plaatsvindt. 

 Er is sprake van interne checks and 

balances binnen de gemeentelijke 

organisatie waar het gaat om het 

beschikken, het verantwoorden en 

het definitief toekennen van 

subsidies. 

 

Interview beleidsafdeling 

Deskresearch beschikbaar 

gekomen documenten 

Is het welzijnsbeleid van de 

gemeente goed vertaald naar 

de werkvloer en verankerd 

in de vorm en wijze van 

subsidieverlening? 

 In de uitvoeringsstrategie is 

nadrukkelijk een relatie gelegd tussen 

het behalen van gemeentelijke 

welzijnsdoelen en het verstrekken 

van subsidies. Er is daarmee sprake 

van beleidsgestuurde 

subsidieverlening. 

 In de uitvoeringsstrategie is bepaald 

dat subsidieaanvragers een 

opdrachtformulering krijgen waarin 

staat aan welke gemeentelijke 

welzijnsdoelen de te subsidiëren 

activiteiten dienen bij te dragen. 

 De uitvoeringsstrategie is erop 

gericht om meer outputgerichte 

subsidiëring toe te passen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview beleidsafdeling 

Deskresearch beschikbaar 

gekomen documenten  
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Onderzoeksvraag Norm Bronnen 

Kwaliteit van de uitvoering 

1. Geeft de gemeente op een 

goede wijze invulling aan de 

diverse vormen van 

subsidieverlening, met de 

focus op de outputgerichte 

subsidieverlening? 

In de uitvoeringspraktijk is sprake van: 

 Een heldere opdrachtformulering 

met daarin de gemeentelijke 

welzijnsdoelen waar de 

subsidieaanvrager een bijdrage dient 

te leveren 

 een juiste en beargumenteerde keuze 

voor een subsidiemethodiek 

(product, exploitatie, waardering) 

 heldere afgesproken prestaties 

(SMART) 

 een expliciet benoemde relatie tussen 

de te leveren prestaties en de bijdrage 

die deze prestaties dienen te leveren 

aan gemeentelijke welzijnsdoelen. 

 Een zichtbare sturing op afgesproken 

prestaties en resultaten. 

 Subsidieaanvragers zijn bekend met 

de gemeentelijke welzijnsdoelen en 

dragen naar eigen inzicht met de 

eigen activiteiten aan de realisering 

daarvan bij. De gemeente stuurt in de 

beleving van de subsidieontvangers 

actief op het behalen van de 

welzijnsdoelen, zowel bij de 

opdrachtformulering (aanvraag), 

beschikking en definitieve 

toekenning. 

 

Analyse van de jaarplannen 

welzijnsprogramma en de 

subsidietoekenningen 

Interview met de 

beleids/uitvoerende afdeling 

Resultaten van de uitvoering (doeltreffendheid en doelmatigheid) 

2. Leidt de toepassing van het 

instrument outputgerichte 

subsidieverstrekking in 

Katwijk tot de beoogde 

resultaten? 

 De resultaten van de toepassing van 

het instrument subsidieverstrekking 

worden expliciet (in termen van 

prestaties op verschillende vooraf 

bepaalde indicatoren) in relatie 

gebracht met de beleidsdoelstellingen 

en als zodanig geëvalueerd. 

 De subsidieontvangers leggen 

verantwoording af over de geleverde 

prestaties. 

Analyse van de evaluatie van 

de jaarlijkse 

subsidieverlening. 

Interview met 

subsidieontvangers 
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BIJLAGE 2:  ANALYSE BELEIDSKADERS 

De geldende beleidskaders zijn beoordeeld op: 

- De aanwezigheid van SMART-doelstellingen: 

 Specifiek, meetbaar, acceptabel, resultaatgericht, tijdspecifiek. In deze 

evaluatie is vooral gekeken naar (tijd)specifiek en de meetbaarheid. 

Een voorbeeld van een doelstelling die niet SMART is, is „het 

stimuleren van initiatieven op het gebied van kunstzinnige vorming‟. 

Deze kan als volgt SMART worden geformuleerd: „de gemeente 

ondersteunt in de periode 2006-2010 jaarlijks 10 initiatieven op het 

gebied van kunstzinnige vorming met een subsidie‟ 

- De aanwezigheid van indicatoren (output en outcome) 

 Een output indicator heeft betrekking op producten, bijvoorbeeld het 

uitvoeren van een activiteit, het aantal bezoekers of leden, maar ook 

de realisatie van een voorziening. 

 Een outcome indicator heeft betrekking op een maatschappelijk effect, 

bijvoorbeeld 50% van de jongeren sport één keer per week of een 

website wordt tenminste 20.000 keer per jaar bezocht.  

 

Steeds is aangegeven hoeveel doelstellingen zijn aangetroffen en hoeveel 

daarvan SMART zijn en hoe vaak indicatoren impliciet dan wel expliciet zijn 

genoemd. Als doelstellingen SMART zijn geformuleerd en er prestatie-

indicatoren zijn benoemd, dan betekent dit dat er concrete maatschappelijke 

effecten en prestaties zijn benoemd. Het antwoord op de vraag of er concrete 

maatschappelijke doelen en effecten zijn benoemd wordt op deze manier 

beantwoord.  

 

Eerst worden de beleidsplannen beoordeeld, daarna volgen in een aparte tabel 

de beleidsnotities en B&W-voorstellen. 
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Beleidsplannen 
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Programmabegroting (doelen genoemd bij “wat willen we bereiken”)     

 Programma 3 onderdeel Kunst en Cultuur 8 4 4 5 

 Programma 3 Sport 2 0 3 8 

 Programma 3 onderdeel Multifunctionele accommodaties 5 0 0 0 

 Programma 4 onderdeel Jeugd 2 0 1 3 

 Programma 4 onderdeel Specifieke groepen 5 2 9 4 

 Programma 4 onderdeel Volksgezondheid 3 0 0 0 

 Programma 5 onderdeel Onderwijs 9 4 2 12 

Wmo-beleidsplan (doelen genoemd bij “wat willen we bereiken”)     

 Samen leven in buurt en wijk 11 3 1 2 

 Opgroeien 14 3 0 3 

 Mantelzorg en vrijwilligers 13 2 1 0 

 Meedoen makkelijker maken 5 1 2 0 

 Preventie, zorg en opvang 2 1 0 3 

Jeugd op Koers     

 Beleidsvoorstellen 0-4 jarigen 5 1 1 1 

 Beleidsvoorstellen 4-12 jarigen 21 4 3 1 

 Beleidsvoorstellen 12-16 jarigen 14 4 4 0 

 Beleidsvoorstellen 16-23 jarigen 7 0 0  0  

Lokaal gezondheidsbeleid     

 Opvoeding Jeugd 7 4 13 0 

 Genotmiddelengebruik 10 4 22 0 

 Overgewicht en Diabetes 12 5 21 0 

 Geestelijke gezondheid 8 1 18 0 

Nota visie Integrale Jeugdgezondheidszorg 3 3 3 0 

Nota Centra voor Jeugd en Gezin (uitgangspunten genoemd in H4) 10 1 1 2 

Nota Hangjongeren 1 0 0 0 

Beleidsnota kaders voor kunst en cultuur in Katwijk 6 0 7 1 

Totaal 183 47 116 45 
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Beleidsnotities en B&W voorstellen 
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Uitwerkingsplan cultuurmanagement (2008-

028350) 

2 0 0 0 0 

Bijdrage aan Tripodia (2008-015014) 1 0 0 0 0 

B&W nota convenant platform musea (2006-

029905) 

1 0 1 0 0 

Koers voor accommodatie jeugd en jongerenwerk 

(2009-029746) 

2 1 0 1 1 

Notitie Vrijwilligerswerkbeleid (2009-1011) 8 3 0 3 0 

Jeugdparticipatie Katwijk (2007-7248) 1 0 0 0 0 

Nota Maathouden (2008-016287) 1 0 0 0 0 

Subsidiëring makelaarschap MaS en 

vrijwilligerswerk (2009-10750) 

4 0 0 0 0 

B&W notitie uitvoering inrichting laagdrempelige 

antidiscriminatievoorziening (2008-18241) 

1 1 1 1 0 

Notitie minderheden (2003) 0 0 0 0 0 

Subsidiëring Steunpunt Medelanders (2009-

16731) 

0 0 0 0 0 

Koers peuterspeelzaalwerk (2006-10676) 12 10 10 5 15 

Voorstel actualisatie convenant Gemeente 

Katwijk met Stichting Platform Kocon (2009-

27276) 

4 2 2 2 0 

Totaal 37 17 14 12 16 
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BIJLAGE 3:  ONDERZOCHTE DOCUMENTEN 

 Wmo-beleidsplan 

 Uitvoeringnotitie Wmo 

 Jeugd op Koers 

 Welzijnsprogramma 2010 

 De volgende beleidsnotities en B&W voorstellen: 

 Herziening subsidie bibliotheekwerk 2006-026286 

 Subsidiesystematiek en beleidsregels voor ontwikkelingssamenwerking  

 Aangepast voorstel herziening subsidie muziekverenigingen  

2007-028866 

 Beleidsnota kaders voor kunst en cultuur in Katwijk 2008-003593 

 Uitwerkingsplan cultuurmanagement 2008-028350 

 Bijdrage aan Tripodia 2008-015014 

 B&W nota convenant platform musea 2006-029905 

 B&W nota harmonisatie subsidie Oranjeverenigingen 2006-024350 

 Koers voor accommodatiegebonden jeugd en jongerenwerk 

 Evaluatie accommodatie jeugd en jongerenwerk 

 Actualisatie accommodatie jeugd en jongerenwerk 

 Subsidiemethodiek accommodatie gebouwen jongerenwerk 

 B&W nota herziening subsidie Scum 

 Notitie Vrijwilligerswerkbeleid 2009-1011 

 Nota hangjongeren 

 Jeugdbeleid 2007-2009 

 Evaluatie Factor W 

 Voortgangsnotitie Jongereninformatie 

 Evaluatie Jongereninformatie 

 Jeugdparticipatie gemeente Katwijk 

 Nota Visie integrale Jeugdgezondheidszorg 

 Nota Centra voor jeugd en gezin 

 Uitwerkingsnota 185723 implementatie zorgnetwerken 

 B&W voorstel 2006-028447, 2010-000633 (SWO-KRV) 

 Lokaal gezondheidsbeleid 2008-17863 

 Nota Maathouden 2008-016287 

 Evaluatie Breedtesportimpuls 

 Subsidiëring makelaarschap MaS en vrijwilligerswerk 
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 B&W notitie Uitvoering Inrichting laagdrempelige 

antidiscriminatievoorziening 

 Verordening Inrichting antidiscriminatievoorziening 

 Notitie minderheden 

 Subsidiëring Steunpunt Medelanders 

 Koers op peuterspeelzaalwerk 2006-10676 

 Nota Breedtesport 

 B&W voorstel 2006-004245, 2007-030890, 2008-027149, 2008-012525, 

2009-026633 (Valent en Steunpunt Mantelzorg) 

 B&W voorstel 2009-020163 (Alzheimer Café Katwijk) 

 Programmabegroting, paragraaf 10 Subsidies 

 Algemene Subsidieverordening 
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BIJLAGE 4:  ONDERZOCHTE DOSSIERS 

Dit overzicht bevat de selectie van de onderzochte dossiers langs de dimensies 

omvang van het subsidiebedrag, het domein waarbinnen de subsidie wordt 

gegeven en de subsidievorm. Vervolgens is aangegeven wat volgens de 

rekenkamercommissie de subsidievorm daadwerkelijk is en wat de gewenste 

subsidievorm zou kunnen zijn in het licht van het streven naar meer 

outputgerichte subsidiëring. Het betreft een aselecte15 steekproef uit de 

beschikkingen van het Welzijnsprogramma en een aantal beschikkingen die 

daarin niet zijn opgenomen, maar wel vallen onder de welzijnssubsidies. 

 

0 – 5.000 euro Domein Subsidievorm 

volgens de 

gemeente 

Subsidievorm 

volgens RKC  

Te adviseren 

subsidievorm 

Jeugdberaad Geref. Kerk 

(clubwerk) 

Soc. 

Cultureel 

werk 

Waardering/ 

Erkenning 

Waardering/ 

Erkenning 

Waardering/ 

Erkenning 

De Leidse rechtswinkel Zorg Product Product Product 

Ontspanningsvereniging 

Katwijk 

Culturele 

expressie 

Exploitatie Exploitatie Waardering/ 

Erkenning 

Kinderkoor Ruach Culturele 

expressie 

Waardering/      

Erkenning 

Waardering/ 

Erkenning 

Waardering/ 

Erkenning 

Speeltuinvereniging „De 

Valkenburcht‟ 

Soc. 

Cultureel 

werk 

Waardering/ 

Erkenning 

Waardering/ 

Erkenning 

Waardering/ 

Erkenning 

Tennisvereniging M.V.K.V. Sport Exploitatie Exploitatie Waardering/ 

Erkenning 

Wereldwinkel Katwijk Educatie Exploitatie Exploitatie Waardering/ 

Erkenning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            
15  Evenredige verdeling naar type subsidie, omvang van de subsidie en de terreinen waarop de 

subsidie wordt verleend. 

97



 

5.000 – 25.000 euro Domein Subsidievorm 

volgens de 

gemeente 

Subsidievorm 

volgens RKC  

Te adviseren 

subsidievorm 

Stichting FJC (‟t JOK) Soc. 

Cultureel 

werk 

Exploitatie Exploitatie Product 

Stichting KBOR Onderwijs Exploitatie Exploitatie Product 

St. Sport en Recreatie 

Gehandicapten Katwijk 

e.o. 

Sport Exploitatie Exploitatie Product & 

Exploitatie 

Stichting Buddy Netwerk Zorg Waardering Waardering Product 

SWOK Tafeltje Dekje Zorg Product Product Product 

 

 

25.000 – 100.000 euro Domein Subsidievorm 

volgens de 

gemeente 

Subsidievorm 

volgens RKC  

Te adviseren 

subsidievorm 

RTV Katwijk Culturele 

expressie 

Exploitatie Exploitatie Product 

Stichting K&O Educatie Exploitatie Exploitatie Product & 

Exploitatie 

Stichting Hervormde 

Peuterspeelzalen 

Kinderopvang Exploitatie Exploitatie Product & 

Exploitatie 

Stichting SCUM (12-30 

jaar) 

Soc. Cultureel 

werk 

Exploitatie Exploitatie Product  

Z&PC Katwijk Sport Exploitatie Exploitatie Product 

Valent RDB (JPP) Zorg Product Product Product 

Tripodia  Exploitatie Exploitatie Product & 

Exploitatie 

 

 

100.000+ euro Domein Subsidievorm 

volgens de 

gemeente 

Subsidievorm 

volgens RKC  

Te adviseren 

subsidievorm 

Stichting Katwijks 

Museum 

Culturele 

expressie 

Exploitatie Exploitatie Product & 

Exploitatie 

Stg. Openbare bibliotheek 

Katwijk 

Educatie Product Exploitatie Product & 

Exploitatie 

Stg. Prot.Chr. 

Peuterspeelzalen Katwijk 

 

Kinderopvang Exploitatie Exploitatie Product & 

Exploitatie 
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Stg. Peuterkring Katwijk Kinderopvang Exploitatie Exploitatie Product & 

Exploitatie 

Stg. Steunpunt 

Medelanders 

Soc. Cultureel 

werk 

Exploitatie Exploitatie Product & 

Exploitatie 

Stg. Factor Welzijn Soc. Cultureel 

werk 

Product Product Product 

Stichting Kocon Zorg Exploitatie Exploitatie Product & 

Exploitatie 

Stg. Welzijn Ouderen KRV 

(SWOK) 

Zorg Exploitatie Exploitatie Product & 

Exploitatie 

Valent RDB 

Jeugdgezondheidszorg 0-4 

jarigen 

Zorg Product Product Product 

Aquamar Sport Exploitatie Exploitatie Exploitatie 
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BIJLAGE 5:  FORMAT BEOORDELING DOSSIERS 

A. Onderzocht dossier 

 2008 2009 2010 

Naam aanvrager / ontvanger  

Rechtsvorm    

Bestuur  

Subsidievorm  

Aangevraagd bedrag    

Toegekend bedrag    

Vastgesteld bedrag    

Beoordelend ambtenaar    

Zaaknummer    

 

B. Procedurele vereisten 

 2008 2009 2010 

 

D
a

tu
m

 

V
er

w
ij

zi
n

g
 A

S
V

 

V
er

w
ij

zi
n

g
 b

e
le

id
sk

a
d

er
 

V
er

w
ij

zi
n

g
 a

a
n

v
ra

a
g

 

D
a

tu
m

 

V
er

w
ij

zi
n

g
 A

S
V

 

V
er

w
ij

zi
n

g
 b

e
le

id
sk

a
d

er
 

V
er

w
ij

zi
n

g
 a

a
n

v
ra

a
g

 

D
a

tu
m

 

V
er

w
ij

zi
n

g
 A

S
V

 

V
er

w
ij

zi
n

g
 b

e
le

id
sk

a
d

er
 

V
er

w
ij

zi
n

g
 a

a
n

v
ra

a
g

 

Uitnodiging gemeente             

Aanvraag door 

subsidieaanvrager 

(uitstel verkregen) 

            

Brief naar instelling met 

voornemen 

            

Beschikking gemeente             

Bezwaar en beroep aanvrager              

Reactie bezwaar en beroep 

gemeente (nvt, no, o, og, g) 

      

Verantwoording door aanvrager      

Vaststelling definitief 

subsidiebedrag door gemeente 

    

Bezwaar en beroep aanvragers      

Reactie bezwaar en beroep 

gemeente (nvt, no, o, og, g) 
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C. Motivering 

 2008 2009 2010 

Motivering bij aanvraag aanwezig (aanvrager)    

Inhoud motivering aanvraag (aanvrager)    

Zienswijze ingediend    

Motivering zienswijze 

 

   

Motivering bij toekenning / afwijzing aanwezig 

(beoordelaar) 

   

Inhoud motivering bij toekenning / afwijzing    

Inhoud bezwaar/beroep aanvrager    

Inhoud motivering reactie op bezwaar en beroep gemeente    

Motivering aanwezig bij vaststelling    

Inhoud motivering aanwezig bij vaststelling    

    

    

 

D. Aangevraagde en afgesproken prestaties 

 2008 2009 2010 

Beschrijving 

aangevraagde prestaties 

   

Aangevraagde prestaties 

naar type 

Input:  

Output: 

Outcome: 

Input:  

Output: 

Outcome: 

Input:  

Output: 

Outcome: 

Beschrijving prestaties 

afgesproken in de 

beschikking  

   

Prestaties afgesproken in 

de beschikking naar type 

Input:  

Output: 

Outcome: 

Input:  

Output: 

Outcome: 

Input:  

Output: 

Outcome: 

 

E. Geleverde prestaties 

 2008 

Verantwoording aanwezig  

Type verantwoording Input:  

Output: 

Outcome: 

Verschil tussen afgesproken en 

geleverde prestaties 

 

Aanvrager stelt interventies n.a.v. 

verantwoording voor: 

 

Gemeente pleegt interventies 

n.a.v. verantwoording 

 

Aard interventie gemeente  
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F. Tussentijdse sturing door de gemeente 

 2008 2009 2010 

Interventie(s) 

beschreven in dossier 

   

Type interventie(s)    

Reden interventie(s)    

Effect interventie(s)    
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BIJLAGE 6:  GESPREKSPARTNERS 

Naam Functie 

De heer P.C.M. Jehee Senior beleidsmedewerker gemeente Katwijk, Afdeling 

Maatschappelijke Zaken 

De heer P. Méjan Beleidsmedewerker gemeente Katwijk, Afdeling 

Maatschappelijke Zaken (o.a. sport en recreatie)  

De heer H. Neijenhuis  

 

Beleidsmedewerker gemeente Katwijk Afdeling 

Maatschappelijke Zaken (o.a bibliotheekwerk en 

musea)  

Mevrouw T. Cowall Beleidsmedewerker gemeente Katwijk, Afdeling 

Maatschappelijke Zaken (o.a gezondheidszorg)  

Mevrouw L. Remmelzwaal Beleidsmedewerker gemeente Katwijk, Afdeling 

Maatschappelijke Zaken (o.a ouderenwerk)  

Mevrouw R.J. Piek Beleidsmedewerker gemeente Katwijk, Afdeling 

Maatschappelijke Zaken (o.a jeugdgezondheidszorg en 

peuterspeelzaalwerk) 

De heer J. Hogewoning Beleidsmedewerker gemeente Katwijk, Afdeling 

Maatschappelijke Zaken (o.a onderwijs) 

De heer E. Stolk Gemeentesecretaris gemeente Katwijk 

De heer A. Guijt Medewerker Planning en Control gemeente Katwijk 

De heer M. Plug Medewerker Planning en Control gemeente Katwijk 

Mevrouw D. van den Bosch  Medewerker Planning en Control gemeente Katwijk 

Mevrouw M. van Rhijn-Durieux Medewerker Planning en Control gemeente Katwijk 

De heer A. Mendes Machado  Medewerker Planning en Control gemeente Katwijk 

De heer Feyt Stichting Valent 

De heer A. Olivier Stichting SCUM, penningmeester 

Mevrouw M. Buwalda Stichting Openbare Bibliotheek Katwijk, directeur 

De heer Remmelzwaal Stichting Sport en Recreatie gehandicapten Katwijk 

De heer P. van Arkel Stichting Factor W, directeur 

Mevrouw G. Minnee Stichting Peuterkring Katwijk, coördinator 

De heer K. Ravensbergen Stichting Peuterkring Katwijk, penningmeester 
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BIJLAGE 7:  REACTIE VAN HET COLLEGE IN HET KADER VAN BESTUURLIJK 

 WEDERHOOR 
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Gemeente K~twljk Koningin Jullanalaan 3 2224 EW KatwiJk 

~atwijk 
Postbus 589- 2220 AN Katw1jk 

Rekenkamercommissie Katwijk 

De heer Voorzitter rekenkamercommissie 

postbus 589 
2220 AN Katwijk 
111'·11'·11'··11111111·1 

Katwijk, 6 april 2011 

wederhoor onderzoek uitvoering subsidiebeleid 

Contactpersoon 

De heer P.C.M. Jehee 

Maatschappelijke zaken 

Te bereiken op 

071·4065632 

p.c.m.Jehee!l'katwiJk.nl 

Burgerservicenummer 

Zaaknummer 

2011-73~ 
(/) 

Uw referentie 

met 1 bijlage(n) 

Verzenddatum 

1 2 APR 2011 
Geachte voorzitter, 

Wij hebben uw rapport met belangstelling gelezen en kunnen instemmen met de conclusies die u in uw 
onderzoeksrapport trekt en onderschrijven uw ideaaltypisch subsidieproces als normenkader waaraan de 

praktijk wordt getoetst. Het gaat inderdaad om: 
• een helder smart geformuleerd beleidskader; 
• duidelijkheid over te leveren prestaties; 
• een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen opdrachtgever (o.g.v beleid) en uitvoerende 

organisaties (eigenstandige visie op uitvoering van taken: verantwoording op prestaties); 

• toetsbare doelstellingen op twee niveau's 1) maatschappelijke effecten en 2) prestaties/ producten; 
• en periodieke evaluaties om beleid bij te stellen. 

Wij menen overigens dat uw aanbevelingen vooral betrekking hebben op subsidieverlening met het oog op 
het sturen op maatschappelijke effecten. 

• Opdracht voorafgaand aan de aanvraag 
• Aanvraag subsidie op basis van de opdracht 
• Verlening subsidie 
• Uitvoering en verantwoording prestaties. 
• Vaststellen definitief subsidie (op basis van de prestaties) 
• Evaluatie van maatschappelijke effecten 

• Eventuele aanpassing van beleid respectievelijk andere opdrachten. 

Hierdoor zal het noodzakelijk zijn dat we het onderscheid in product/prestatiesubsidie en 
waarderingssubsidie heel helder moeten maken mede omdat professionele eisen worden gesteld aan de 
instellingen die in aanmerking willen komen voor de eerste categorie subsidies. Er zullen hierdoor bij 
"ongewijzigd beleid" relatief veel waarderingssubsidies worden verleend. De relatie tussen prestaties en 
maatschappelijke effecten is niet altijd direct een eenduidig oorzakelijke relatie. Ook staat het z.g.n 
"effect/evaluatie onderzoek" nog in de kinderschoenen. Dat maakt concrete meting van gerealiseerde 
effecten niet eenvoudig. Ontwikkeling van dit instrumentarium zal nog enige tijd én kosten vergen. 

www.katwljk.nl 

lnfoCikatwljk.nl 

T 071 · 406 5000 

F 071 · 406 5065 

Rabobank 11 .00.33 .000 

I BAN: NL04RABOOII 0033000 

BIC: RABONL2U 

Op alle opdlllchten zijn onze algemene voorw<~arden van toepassing. d1e zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Le1den 
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2/2 Ons kenmerk 

Meer in het algemeen wil het College opmerken dat subsidiebeleid zich feitelijk richt op de wijze waarop 
subsidiabele kosten worden bepaald, transparant is wat subsidiabel is en wat niet en de wijze waarop de 
subsidie wordt verleend (direct of indirect). Aanpassingen en implementatie van dit beleid vraagt om een 
stapsgewijze aanpak, waarbij de inhoudelijke eisen voor subsidies en de wijze van subsidie verstrekken wel 
parallel kunnen worden verbeterd. 
Dit betekent allereerst dat in alle beleidsnotities smartdoelstellingen en beleidsregels worden ontwikkeld. 
Nieuwe notities zullen aan die eis moeten voldoen. Gedacht wordt aan de nieuwe WMO-beleidsnota en de 
uitwerkingsnotitie voor hetjeugdbeleid (voorheen Jeugd op koers). Ook bij de aanpak van de nu op te 
stellen Sportnota zal dit element worden meegenomen. Daarnaast zullen bestaande beleidsnota's moeten 
worden aangevuld met smartdoelen en beleidsregels w.o. subsidiecriteria en subsidievoorwaarden 
(indicatoren). Het College zal bij het voorstel voor de aanpassing van het subsidiebeleid ook een planning 
voor de aanpassing van deze beleidsnota's opnemen. 
Tot slot zal een onderzoekinstrumentarium moeten worden ontwikkeld om te meten of de beoogde doelen 
(vertaald naar prestaties of effecten) ook zijn behaald. Jaarverslagen bieden informatie over de prestaties en 
resultaten; het instrument "externe audit" wordt op dit moment voor het jongerenwerk ontwikkeld. De 
rekenkamer wijst er op dat vooral voor evaluatie van maatschappelijke effecten nulmetingen vereist zijn. 
Het instrumentarium zal nog ontwikkeld moeten worden. Hiervoor zijn extra middelen nodig. 

Parallel hieraan zal dus de subsidiemethodiek moeten worden verbeterd, zodat helder wordt op welke wijze 
subsidies moeten worden verstrekt. 

De pilot beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF) heeft betrekking op de subsidiering van Factor W. Er 
wordt veel gevraagd van de instelling (een andere financiële administratie uitmondend in een 
productbegroting). Van een professionele organisatie kan dit gevraagd worden. Of dit ook geldt voor 
organisaties met alleen vrijwilligers is een moeilijker te beantwoorden vraag. 

De rekenkamer heeft zich nadrukkelijk beperkt tot een onderzoek naar het welzijnsprogramma. Het college 
beschouwt de aanbevelingen van toepassing voor alle subsidies, dus ook die betrekking hebben op andere 
domeinen zoals economie en toerisme. 

In het kader van het algemene streven naar een vereenvoudiging van regelgeving heeft de VNG een nieuwe 
modelverordening opgesteld. Het voornemen is om de subsidieverordening opnieuw te actualiseren. De 
aanbevelingen kunnen waar nodig doorwerken in deze vernieuwing. 

Tot slot willen we opmerken dat wij het jammer vinden dat er geen vorm van "benchmarking" heeft 
plaatsgevonden, terwijl in de gesprekken hier wel om is gevraagd. Reden voor "benchmarking" is dat we 
kunnen leren van "good practices" elders. Dit onderzoek zou daar een mooi vehikel voor kunnen zijn. 

Hoogachtend, 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN KATWIJK, 

de burgemeester, 
lo.b. 
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