
Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt: 5

Onderwerp: Onderzoek rekenkamercommissie, Effectiviteit van subsidiebeleid

Datum: 7 mei 2020

Portefeuillehouder: drs. E. van Lente

Decosnummer: 1109

Informant: mr. J. Smit (voorzitter RKC) / M. Meijer-Uitenbroek
smit9739@planet.nl / m.meijer@dalfsen.nl

Voorstel:
1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport “Effectiviteit van subsidiebeleid” en de 

bestuurlijke reactie van het college.
2. De conclusies over te nemen.
3. Het college te verzoeken de aanbevelingen over te nemen.
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Inleiding: 
Op basis van de criteria in de verordening en de longlist van het presidium van de gemeenteraad 
heeft de rekenkamercommissie het onderzoeksprogramma 2019 – 2021 vastgesteld. Dit 
onderzoeksprogramma is ter kennisname aan de raad aangeboden. Het eerste onderzoek van de 
rekenkamercommissie in deze periode is verricht op het onderwerp “Effectiviteit van subsidiebeleid”. 

Het onderzoek gaat over de vraag of degenen die subsidie ontvangen, het geld wel besteden voor de 
doelen waarvoor de subsidie is verleend. De hoofdvraag van dit onderzoek was “Hoe effectief is het 
subsidiebeleid van de gemeente Dalfsen in relatie tot beoogde maatschappelijke effecten?”.
Bij het onderzoek is steekproefsgewijs gekeken naar grote en kleinere bedragen van diverse 
beleidsterreinen: project- en budgetsubsidies, startsubsidies en de waarderingssubsidies in het kader 
van leefbaarheid van de kernen.

Met dit raadsvoorstel en rapport wordt de raad in kennis gesteld van de uitkomsten van het 
onderzoek. Voorgesteld wordt om de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport over te 
nemen.

Argumenten:
1. Deze werkwijze is in overeenstemming met de Verordening

Het onderzoeksrapport wordt samen met de aanbiedingsbrief van de rekenkamercommissie en de 
reactie van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad aangeboden. De raad 
neemt besluiten naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport, met 
in overweging daarbij de nadere reactie van het college van burgemeester en wethouders. 

2. Conclusies en aanbevelingen
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen is door de onderzoekers gebruik gemaakt van 
documentenstudie en interviews, waaronder gesprekken met acht verschillende subsidieontvangers.  
Het onderzoek levert 13 conclusies op, die leiden tot een achttal aanbevelingen. Deze conclusies en 
aanbevelingen vindt u uitgewerkt in het onderzoeksrapport.

Het college geeft aan in zijn bestuurlijke reactie op het onderzoeksrapport aan dat er ruimte is voor 
verbetering. In de programmabegroting 2020 – 2023 is reeds opgenomen dat een herijking van het 
subsidiebeleid nodig is. Het rapport biedt hiervoor concrete handvatten. Daarnaast is het college 
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.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Alternatieven:
U kunt besluiten om de conclusies en aanbevelingen niet of in gewijzigde vorm over te nemen. De 
rekenkamercommissie neemt alle conclusies en aanbevelingen van het rapport over.

Duurzaamheid:
Niet van toepassing. 

Financiële dekking:
De kosten van het onderzoek vallen binnen het door de raad beschikbaar gestelde budget van de 
rekenkamercommissie.

Communicatie:
De aanbiedingsbrief van de rekenkamercommissie wordt in afschrift aan het college gestuurd.



Vervolg:
Het college wordt verzocht tot nadere uitwerking van de aanbevelingen.

Bijlagen:
- Aanbiedingsbrief rekenkamercommissie
- Onderzoeksrapport BMC, Effectiviteit van subsidiebeleid
- Reactie van het college in het kader van bestuurlijke wederhoor

De rekenkamercommissie van de gemeente Dalfsen,

de voorzitter,
mr. J. Smit



Raadsbesluit 

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van de rekenkamercommissie d.d. 7 mei 2020, nummer 1109;

overwegende dat het presidium namens de gemeenteraad het onderwerp Effectiviteit van 
subsidiebeleid als onderzoeksonderwerp heeft aangemerkt;

gelet op artikel 9 van de Verordening rekenkamercommissie Dalfsen;

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport “Effectiviteit van subsidiebeleid” en de 
bestuurlijke reactie van het college.

2. De conclusies over te nemen.
3. Het college te verzoeken de aanbevelingen over te nemen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 15 juni 2020.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. E. van Lente             drs. J. Leegwater


