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Betreft: Onderzoek Rekenkamercommissie “Effectiviteit van het subsidiebeleid”

Geachte Gemeenteraad,

De Rekenkamercommissie (Rkc) Dalfsen heeft haar onderzoek naar de “Effectiviteit van het 
subsidiebeleid” afgerond. Bij het opvragen van offertes bij een aantal bureaus hebben wij het 
doel van dit onderzoek als volgt omschreven: 

“Het doel van dit onderzoek is om de gemeenteraad van Dalfsen inzicht te geven in de 
werking en de effectiviteit van het subsidiebeleid van die gemeente en waar nodig 
aanbevelingen te doen ter verbetering. Dit door steekproefsgewijs te kijken naar wat 
grote en ook wat kleinere subsidiebedragen, naar diverse beleidsterreinen en naar 
diverse “soorten” subsidies (project- en budgetsubsidies, startsubsidies voor drie jaar 
en naar de waarderingssubsidies in het kader van de leefbaarheid van de kernen). 
Welke subsidies zullen worden beoordeeld, wordt in overleg met de 
Rekenkamercommissie bepaald.”

Met dit onderzoek moet de volgende hoofdvraag worden beantwoord:
Hoe effectief is het subsidiebeleid van de gemeente Dalfsen in relatie tot beoogde 
maatschappelijke effecten?

In het kader van hoor en wederhoor is een ambtelijke reactie op het concept-rapport 
ontvangen. Naar aanleiding van deze reactie hebben de Rkc en BMC enige wijzigingen 
doorgevoerd in de tekst. 

Het rapport bevat 13 conclusies. De eerste 6 zijn:
1. Er is over het algemeen tevredenheid over de subsidieverlening;
2. Er is geen afwegingskader voor het inzetten van het instrument subsidie; een 

kadernota subsidies ontbreekt;
3. De Algemene subsidieverordening 2013 is niet meer actueel;
4. Er zijn te veel beleidsregels en subsidieverordeningen;
5. Het subsidieregister is niet compleet en niet openbaar;
6. Er kan geen compleet overzicht worden gegeven van de verleende subsidies.

Vervolgens telt het rapport 8 aanbevelingen. De eerste twee zijn:
a. Stel een kadernota subsidies op met de criteria wanneer het subsidie-instrument bij 

voorkeur kan worden toegepast;
b. Actualiseer de Algemene subsidieverordening en volg het VNG-model.



Uiteraard zijn de hierboven niet genoemde conclusies en aanbevelingen ook van belang.  

In de bestuurlijke reactie gaat het college inhoudelijk beperkt in op het rapport. Het college:
- ziet, dat er veel ruimte is voor verbetering en het rapport hiervoor concrete handvatten 

biedt;
- is (net als de Rkc) verheugd te vernemen dat de subsidieontvangers, die deel hebben 

genomen aan het onderzoek, tevreden zijn over de wijze waarop de gemeente Dalfsen 
uitvoering geeft aan het subsidiebeleid en over de dienstverlening van de gemeente;

- wijst er op, dat in de programmabegroting 2020 – 2023 (in het kader van de 
ombuigingen) reeds is opgenomen, dat men in 2020 wil komen tot een herijking van 
het subsidiebeleid.

Deze reactie van het college geeft geen aanleiding tot wijziging van het rapport. 

De Rekenkamercommissie heeft waardering voor het rapport van BMC en voor allen, die 
constructief hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit rapport. 

De Rekenkamercommissie neemt alle conclusies en aanbevelingen van het rapport over.

Bijgaand biedt de Rkc u het rapport van BMC aan. Wij hopen en verwachten, dat het rapport 
een nuttige bijdrage kan leveren aan de reeds voorziene herijking van het subsidiebeleid.

Wij wensen u en het college een vruchtbare discussie toe over het rapport “effectiviteit van 
het subsidiebeleid” en vooral een goed resultaat bij de herijking van het subsidiebeleid.

Namens de Rekenkamercommissie,

mr. J. Smit
voorzitter


