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RAADSBRIEF 

Aan de gemeenteraad 

  

Datum Onderwerp 
13 april 2021 Motie herijking subsidies 

Beste raadsleden, 

 

Inleiding 

Tijdens de behandeling van de begroting 2020 heeft uw raad op 6 november 2019 de volgende 

motie aangenomen: 

 
Motie 
Constaterende dat: 
• De gemeente Renkum voor een grote financiële uitdaging staat; 
• De gemeente Renkum verschillende subsidies en gemeentelijke bijdragen jaarlijks structureel ongewijzigd 

toekent aan diverse organisaties en verenigingen; 
• Toegekende structurele jaarlijkse subsidies en gemeentelijke bijdragen volgens de normen van behoorlijk 

bestuur, juridisch een jaar van tevoren moeten worden aangeschreven om in het lopende jaar de herijking 
te kunnen uitvoeren, zodat het college in het volgende begrotingsjaar de nieuwe subsidiehoogtes kan 
doorvoeren. 

 
Overwegende dat: 
• Ten tijde van deze financiële uitdagingen de gemeente opnieuw naar haar verstrekte subsidies en 

gemeentelijke bijdragen moet kijken; 
• Een herijking niet per definitie betekend dat een subsidie (in het geheel) vervalt; 
• Een herijking in deze bedoeld is om gezamenlijk met betrokkenen partijen te kijken welke hoogte van de 

subsidie noodzakelijk is en aan welke eisen deze moet voldoen. 
 
Draagt het college op: 
• Alle jaarlijkse- en structurele subsidies en gemeentelijke bijdragen die de gemeente Renkum verstrekt, te 

onderwerpen aan een herijking; 
• Samen met betrokken partijen in beeld te brengen of de overeengekomen subsidie- en gemeente bijdrage-

afspraken daadwerkelijk worden geleverd en de raad hierover te informeren; 
• De resultaten van de herijking in het 2de kwartaal tijdens de perspectiefnota aan de Raad voor te leggen.  

 

Inhoudelijke herijking subsidies  

Vanwege de financiële positie van de gemeente is in het proces Perspectiefnota 2019 het 

gemeentelijk beleid inhoudelijk en financieel tegen het licht gehouden. Er is gekeken of subsidies 

en gemeentelijke bijdragen voldeden aan de doelstellingen in het gemeentelijk beleid en is er ook 
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gekeken of het met minder kon of kon worden stopgezet. Bij het verstrekken van subsidies of 

gemeentelijke bijdragen wordt ook aangegeven wat wij van een organisatie verwachten, in het 

specifieke deel van beleidsuitvoering waar zij aan bijdragen. Het is populair gezegd “geen zak met  

geld“ zonder afspraken. Hierbij staat het gemeentelijk beleid centraal. Wij monitoren jaarlijks de 

gemaakte afspraken en de uitvoering met de verschillende partners. Indien nodig stellen wij de 

opdrachten, de uitvoering en/of het beleid bij. De verstrekte subsidies worden vermeld in het 

subsidieregister.  

 

Herijking subsidieproces 

Voor het professionaliseren van het subsidieproces en de kwaliteit en rechtmatigheid te vergroten 

heeft het NCOD het subsidieproces geanalyseerd, gestart vanuit Basis op Orde en NCOD-

procesverbetering. Daaruit kwamen als knelpunten naar voren dat het ontbreekt aan voldoende 

capaciteit en technische middelen om het proces optimaal uit te kunnen voeren en te monitoren. 

Binnen de door de raad vastgestelde budgetten kan de mandatering en afdoening van subsidies 

lager in de organisatie worden belegd.  

 

Uit de analyse komt helder en duidelijk naar voren, dat voor het oplossen van de bovengenoemde 

knelpunten het hebben van een coördinator, (proces)eigenaar, noodzakelijk is. Deze is 

verantwoordelijk voor zowel het proces als ook de bewaking van de kwaliteit van de verordening 

en de publicatie van teksten. Ten aanzien van het uniformeren en digitaliseren van het proces zijn 

de eerste stappen gezet, die verder met de coördinator vorm moet krijgen.   

 

Vanaf dit najaar kunnen we deze werkzaamheden structureel organiseren. Omdat we daar niet op 

kunnen en willen wachten starten we echter dit voorjaar. Hiervoor is ca € 10.000 nodig. Deze 

investering wordt in de voorjaarsnota opgenomen.  

 

Met de termijnbewaking als ook toezicht op de dossiervorming en de juiste opslag hiervan in 

samenhang met het voeren van een subsidieregister voldoen we aan de wettelijke plicht inzake 

subsidieverstrekking. Ook dragen we bij aan de kwaliteit en beheersbaarheid van het proces 

subsidieverstrekking waarmee wij mogelijk problemen (zoals te late verlening of vaststelling) 

voorkomen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM 

de secretaris, de burgemeester, 
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