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Betreft: Onderzoek doeltreffendheid subsidiebeleid   
 
 
Geachte raad, 
 
Conform art 3.2 lid 4 van de Verordening rekenkamercommissie Bloemendaal 2021 en zoals 
aangekondigd in het Jaarplan 2022 d.d. 22 februari 2022, stuurt de Rekenkamercommissie (RKC) u 
hierbij ter kennisneming de onderzoeksopzet toe voor het onderzoek naar de doeltreffendheid van 
het subsidiebeleid van de gemeente Bloemendaal.  
 
De gemeente Bloemendaal verleent op jaarbasis subsidies aan diverse verenigingen, instellingen, 

groepen inwoners en bedrijven en maakt daarmee mogelijk dat kinderen kunnen sporten, jongeren 

zich kunnen ontplooien, investeringen gedaan kunnen worden in duurzame energie, et cetera.  

Burgers hechten belang aan een zorgvuldige besteding van het belastinggeld en aanvragers willen 

erop toezien dat het subsidiegeld eerlijk en zorgvuldig is verdeeld.  

Na het uitvoeren van een vooronderzoek in de eerste maanden van 2022 is door de RKC besloten om 

tot daadwerkelijke uitvoering van dit onderzoek over te gaan. 

In de bijlage treft u de opzet voor het onderzoek, dat na het zomerreces 2022 in uitvoering wordt 
genomen.  
 
 
 
Hoogachtend, 
 
Rekenkamercommissie gemeente Bloemendaal, 
 
 
Mw. B.J. Glashouwer RE RI CISA   Dhr. Ir. J.J. Bakker 
Voorzitter     Lid Rapporteur 
 
  

http://www.bloemendaal.nl/
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Bijlage bij onderzoeksaankondiging Rekenkamercommissie Bloemendaal 
 
 

Onderzoek naar de doeltreffendheid van het subsidiebeleid van gemeente Bloemendaal  
 
 

1. Inleiding 

De gemeente Bloemendaal verleent op jaarbasis subsidies aan diverse verenigingen, instellingen, 
groepen inwoners en bedrijven en maakt daarmee mogelijk dat kinderen kunnen sporten, jongeren 
zich kunnen ontplooien, investeringen gemaakt kunnen worden in duurzame energie, et cetera. 
Burgers hechten belang aan een zorgvuldige besteding van het belastinggeld en aanvragers willen 
erop kunnen toezien dat het subsidiegeld eerlijk en zorgvuldig is verdeeld.  
 
Subsidie is geen doel op zichzelf is, maar een middel om een beleidsdoel te verwezenlijken. De 
subsidie wordt voor bepaalde activiteiten verstrekt. Niet de subsidieontvanger of het bedrag staan 
centraal, maar de te subsidiëren activiteiten. In het ideale geval heeft de subsidieverstrekker een 
duidelijk beleidsdoel omschreven, bijvoorbeeld in een beleidsplan, waaruit kan worden afgeleid 
welke activiteiten van derden zullen bijdragen aan het behalen van dat beleidsdoel en dus in principe 
voor subsidie in aanmerking kunnen komen. 
 
Na het uitvoeren van een vooronderzoek in de eerste maanden van 2022 is door de RKC besloten om 
tot daadwerkelijke uitvoering van dit onderzoek over te gaan en het onderzoek aan te kondigen in 
het Jaarplan 2022. 
 
 

2. Doelstelling 
 
Met dit onderzoek beoogt de RKC inzicht te geven in de totstandkoming van het subsidiebeleid en de 
praktijk van de subsidieverlening in gemeente Bloemendaal, dit vanuit het oogpunt van 
doeltreffendheid. 
 
 

3. Centrale vraagstelling 
 
De centrale vraag luidt: 
 

• In hoeverre heeft de gemeente Bloemendaal zicht op de doeltreffendheid van het door haar 
gevoerde subsidiebeleid? 

 
De volgende deelvragen zijn geformuleerd: 
 

1. Welk subsidiebeleid wordt gehanteerd in de gemeente Bloemendaal?  
2. Wordt het subsidiebeleid geëvalueerd en geactualiseerd? 
3. Hoe wordt de raad betrokken bij de totstandkoming, evaluatie en actualisatie van het 

gemeentelijke subsidiebeleid?   
4. Hoe is de uitvoering van het subsidiebeleid ingericht en hoe wordt dit uitgevoerd? 

  



3 

 

4. Referentiekader 
 
Het onderzoek beoogt in beeld te brengen in welke mate de gemeente Bloemendaal zicht heeft op 
de mate van de doeltreffendheid van de door haar verstrekte subsidies. Het in kaart brengen van de 
doeltreffendheid, anders dan op grond van de informatie die hierover bij de gemeente beschikbaar 
is, valt buiten de scope van dit onderzoek. 
 
Onder doeltreffendheid wordt verstaan: de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde 
maatschappelijke effecten of gestelde doelen van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.  
 
Het onderzoek focust zich op subsidies die vallen onder de “Algemene subsidieverordening  
Bloemendaal 2017”. 
 
Voor de toetsing van de vraagstelling wordt uitgegaan van het volgende normenkader: 
 

• De doelen van het subsidiebeleid zijn zo mogelijk SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, 
Realistisch en Tijdgebonden. 

• Het subsidiebeleid wordt periodiek geëvalueerd (conform artikel 4:24 Awb). 

• De evaluatie biedt concrete handvatten voor verbetering. 

• Evaluaties leiden tot een aanpassing van het beleid. 

• De raad stelt inhoudelijk, financieel en procedurele kaders voor de subsidieverstrekking. 

• De informatie aan de raad is relevant (bevat geen overbodige informatie). 

• De informatie aan de raad is toegankelijk en begrijpelijk. 

• De informatie is informatief (geeft inzicht in de achtergrond). 

• Het proces omtrent de subsidieverlening is beschreven. 

• Er is sprake van collegiale toetsing (andere form van controle) bij het nemen van beslissing 
op subsidieaanvraag.  

• De uitgaven, gemoeid met subsidieverstrekking, blijven binnen de daarvoor gestelde kaders. 

• Subsidieplafonds zijn gebaseerd op lokale voorschriften en worden correct bekend gemaakt. 

• Er is sprake van een overzichtelijke en complete administratie. 
 
 

5. Onderzoeksaanpak 
 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Rekenkamercommissieleden zelf. De uitvoering richt zich 
op documentenstudie, interviews en het bestuderen van cijfermatige overzichten om de kwalitatieve 
informatie te valideren.  
 
De bevindingen die lopende het onderzoek worden opgedaan kunnen aanleiding geven tot een 
verdiepingsslag middels dossierstudie. De bevindingen worden voorgelegd aan de organisatie en op 
feitelijke onjuistheden aangepast. 
 

 

6. Planning 

 
De uitvoering van het onderzoek wordt gestart in september 2022.  
Als lid-rapporteur zal optreden dhr. Ir. J.J. Bakker. 
De rapportage wordt verwacht in het voorjaar van 2023. 
 


