
 Memo

Van Registreren 

College van B&W Ja, 116501 

Kopie aan Aan 

 Gemeenteraad 

Datum Onderwerp 

29 november 2012 Reactie op de vragen in de cie. Be-

drijvigheid 

 

1. Welke kaders heeft de raad gesteld voor wat betreft het verstrekken van subsi-

dies? 

Antwoord: De wettelijke bepalingen uit titel 4.2. van de Algemene Wet Bestuursrecht en de 

door uw raad op 25-1-2006 vastgestelde Algemene Subsidieverordening gemeente Renkum 

zijn de kaders voor het subsidiebeleid. Binnen deze kaders heeft B&W in februari 2010 de 

beleidsregels vastgesteld. In het MJB en jaarlijks in de begroting worden de inhoudelijk en 

financiële kaders vastgelegd, de doelstellingen beschreven en de effectindicatoren benoemd. 

In de jaarrekening wordt over de kaders verantwoording afgelegd.  

 

2. Waarop is de huurprijs voor de sportcentra e.d. gebaseerd? Zijn dit zoals aan-

gegeven door de RKC historische huurprijzen?  Of zijn de prijzen gerelateerd 

aan de kapitaallasten? 

Antwoord: Dit zijn historisch gegroeide huurprijzen die jaarlijks worden geïndexeerd.  

 

3. De daadwerkelijke verstrekte subsidies betreffen een bedrag van 4,8 miljoen. 

Over de post doorbelasting is gezegd dat het hier de doorbelasting van de uren 

van de medewerkers betreft voor de twee bekeken sportaccommodaties be-

treft.  Wat niet door de RKC is gedaan, is gekeken naar wat er nou daadwerke-

lijk in de uren van de medewerker zit.   

Het college heeft hiervoor een notitie op hoofdlijnen op het gebied van overhead ter beschik-

king gesteld aan de raad.  

 

4. Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van de verstrekte subsidies 

zou een aanbeveling kunnen zijn.  

Antwoord: De aanbeveling van RKC wordt meegenomen bij de verdere uitwerking. Zo heeft 

het college in de sportnota opgenomen dat er een herziening komt van de tarieven- en subsi-

diesystematiek. Het uitgangspunt is dat een kostprijsgerelateerde systematiek wordt ont-

wikkeld waarbij een duidelijke relatie is tussen tarief en subsidie.  
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5. Wat zijn de rechten en plichten van de raad?  

Antwoord: De raad stelt de beleidsmatige en financiële kaders. De uitvoering ligt bij het col-

lege. Zij kennen de verschillende organisaties de subsidie toe binnen het ter beschikking 

gestelde subsidieplafond. 

 

6. Vorig jaar is er een motie aangenomen over het subsidiebeleid. De raad heeft 

nog steeds geen voorstel van het college gezien en vraagt wanneer dit komt? 

In de raadsvergadering van 28 maart heeft de wethouder het volgende over de motie gezegd: 

‘‘Wat betreft de motie van GB, D66 en GL over het subsidiebeleid merkt de wethouder op dat 

er al een nieuwe subsidieverordening wordt opgesteld. En uiteraard worden daarbij de uit-

komsten en aanbevelingen uit het RKC onderzoek in meegenomen. Als de motie betekent dat 

er geen aparte notitie hoeft te worden opgesteld rondom het subsidiebeleid, dan is de motie 

akkoord. Is bedoeld dat er naast de nieuwe verordening eerst een aparte notitie moet komen, 

dan ontraadt de wethouder de motie’’.  

 

Bij het opstellen van een aangepaste subsidieverordening zullen zoals de motie vraagt de 

aanbevelingen van RKC vertaald worden. Als het gaat om de aangepaste subsidieverorde-

ning zit er een drietrapsraket in: 

1. Conform de besluiten bij begroting over subsidies waarin sprake is van afschaffing van 

waarderingssubsidies etc. wordt opnieuw gekeken hoe de nog beschikbare subsidies anders 

kunnen worden ingezet. Het overzicht daarvan is naar de raad gestuurd bij de begrotingsbe-

handeling. Die aanpassing moet voor het zomerreces 2013 gebeuren. De aanbevelingen van 

de rekenkamercommissie en de in februari 2010 vastgestelde audit subsidieverstrekking 

inclusief de hieruit opgepakte verbeteracties worden hierbij betrokken. Het kan zijn dat het 

dan gaat om een aanpassing van de ASV en katern beleidsregels 2010. 

2. Concrete taakstellingen en bezuinigingen op de bibliotheek, ‘t Venster en sportaccommo-

daties staan in de begroting. Voor de bibliotheek en ‘t Venster zijn aparte trajecten waar 

voorstellen daarover worden gedeeld met de Raad, conform de afspraken bij de begrotings-

behandeling.  Voor sport geldt dat in de sportnota een uitvoeringsprogramma staat beschre-

ven hoe de taakstelling ingevuld kan worden. De borging van die laatste afspraken over 

sport kan pas in een verordening worden opgenomen nadat de nieuwe tarievenstructuur is 

vastgesteld. Dat vindt op zijn vroegst plaats in oktober 2013.  

3. In 2014 en 2015 komen er in het kader van de decentralisaties nieuwe financieringsstro-

men naar de gemeente. In lijn met het regeerakkoord wordt in 2013 samen met andere ge-

meenten in de regio Arnhem onderzocht hoe de nieuwe werkwijze invulling gaat krijgen. De 

gemeente als regisseur vraagt om een herijking van de rol van opdrachtgever. Er zal meer 

sprake zijn van contracteren en aanbesteden. Ook de verantwoording zal horizontaal moeten 

worden ingevuld. Er wordt meer gestuurd op resultaten. Dat zal betekenen dat de mensen 

die gebruik maken van de voorzieningen een belangrijke rol krijgen bij de beoordeling van de 

resultaten.  
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De ingangsdatum van de aangepaste subsidieverordening is 1 januari 2014. De zaken als 

gevolg van de decentralisaties worden later opgenomen.  

 

7. Het CDA is verbaasd over het verschil tussen de jaarstukken en de werkelijk-

heid. Verbaasd over dat niet duidelijk is wie wat waarvoor aanvraagt. En ver-

baasd over de hoogte van de doorrekeningen.  Hoe zit dit? 

Antwoord: In de beleidsnota’s en het MJB en begroting (zie blz. 106-108 Begroting 2013) 

worden de beleids- en financiële kaders aangegeven. De inzet wordt op hoofdlijnen in de 

jaarrekening verantwoord. Op basis van de audit (afgesloten december 2010) zijn verbete-

ringen aangebracht in het subsidieproces van 2011.  

 

8. VVD merkt op dat de indirecte subsidies niet vallen onder het huidige subsi-

diebeleid. Om alle directe en indirecte subsidies transparanter te maken is het 

wenselijk de huidige kaders aan te passen. Ook de VVD ziet het voorstel van 

het college graag snel tegemoet. 

Antwoord: In de notitie overhead is hiervoor aandacht. Daarnaast staan in de sportnota 

voorstellen voor wat betreft de subsidies op sportaccommodaties. 

Zie ook antwoord vraag 4.  

 

9. De PvdA vindt het wenselijk dat het college op korte termijn de raad infor-

meert over de exploitatie van alle sportaccommodaties waar de gemeente (me-

de-)eigenaar van is.  

Antwoord: Dit komt aan de orde bij de uitwerking tarieven- subsidiebeleid zoals in de sport-

nota staat opgenomen. Zie antwoord bij vraag 4. 

 

10. Het onderwijs betaald voor gebruik van de sporthal in Doorwerth bij lange na 

geen kostendekkende huur. Een item om te bespreken bij het IHP.  

Antwoord: De gemeente is verplicht, op basis van de verordening onderwijshuisvesting, zorg 

te dragen voor gymnastiekruimte. In de verordening is bepaald hoe de bekostiging is gere-

geld. Een andere tarievenstructuur zal dan ook in de verordening geborgd moeten worden. 

Dat zal gebeuren na de vaststelling van de nieuwe tarieven zoals wordt voorgesteld in het 

concept uitvoeringsprogramma van de sportnota.  

 

11. De procedure rond afhandeling van subsidieaanvragen kan beter. De laatste 

deelvraag van de commissie over de effectiviteit van de subsidies is en blijft 

lastig om te beantwoorden. Een cruciale rol bij de beantwoording op die vraag 

is het gemeentelijke beleid dat nog niet volledig vertaald is in concreet meet-

bare doelstellingen. 

Antwoord: Hier is antwoord op gegeven met de audit. Verbeteringen zijn op basis hiervan 

doorgevoerd. 
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Zoals uit vraag 1 blijkt zijn de kaders door de raad vastgesteld. De doelstellingen staan be-

schreven in het MJB en jaarlijks in de begroting. Voor de uitvoering worden met de organi-

saties prestatieafspraken gemaakt. Dit is een doorlopend proces. 

 

12. GL is van mening dat we een transparant subsidiebeleid nodig hebben. Verder 

zegt GL dat als je minder te besteden hebt je moet zorgen dat je subsidies 

doelmatiger worden en bij de juiste doelgroepen terecht komen. Ze zijn ge-

schrokken van de grote bedragen aan indirecte subsidies aan sportverenigin-

gen. Belangrijk dat die vorm van subsidiering transparant wordt gemaakt. Niet 

dat het direct stop gezet moet worden maar wel inzichtelijker. Wanneer kan 

het college een en ander inzichtelijk maken?  

Antwoord: Zie antwoord vraag 4 en 6.  

 

13. GL vraagt het college wat het gaat doen met het rapport van de RKC?  

Wanneer kan de raad het voorstel verwachten over subsidiebeleid? Gaat deze 

herziening nu over alle beleidsterreinen of specifiek over de subsidies aan 

sportverenigingen, voortvloeiend uit de sportnota en de plannen rond MFC 

3B4?  

Antwoord: Deze herziening gaat over alle beleidsterreinen en daarvan maken de subsidie- en 

tarievenstructuur voor de sportverenigingen en sportaccommodaties onderdeel uit. Zie ook 

antwoord vraag 4 en 6. 

 

14. Er zijn verbeteringen nodig aan de beheerskant. Dossiers zijn niet altijd volle-

dig. Er zit verschil tussen het subsidieregister en de jaarstukken. Er moet aan-

sluiting zijn tussen de subsidieparagraaf en het subsidieregister. 

Antwoord: Zie antwoord vraag 7. 

 

15. D66 vraagt het college deze informatie voortaan in de bijlage van de begroting 

en jaarrekening op te nemen.  

Antwoord: In de beleidsnota’s en het MJB en begroting (zie blz 106-108 Begroting 2013) 

worden de beleids- en financiële kaders aangegeven. De inzet wordt op hoofdlijnen in de 

jaarrekening verantwoord.  

 

16. Er staat veel druk op transparantie en duidelijkheid in het subsidiebeleid, ze-

ker nu de gemeente moet bezuinigen. Dit vraagt nadrukkelijk om een aanpas-

sing van het huidige subsidiebeleid en D66 verzoekt het college dringend met 

een nieuw subsidiebeleid te komen.  

Antwoord: Zie antwoord vraag 6 


