
Voorbereidingsmemo
 meningsvormend 

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 2 juni 2021

Betreft 
X Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Rekenkamerrapport subsidieverwerving

Rekenkamerrapport subsidieverwerving gemeente Groningen

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Peter Kommerij – 050 367 7727, peter.kommerij@groningen.nl 

Korte samenvatting:
De Rekenkamer wil met dit rapport, dat gebaseerd is op onderzoek dat door BMC in opdracht van de 

Rekenkamer is uitgevoerd, in de eerste plaats voor de raad inzichtelijk maken welke inspanningen 

worden gepleegd om subsidies te verwerven, hoe kennis over mogelijkheden tot subsidieverwerving 

binnen de gemeentelijke organisatie is geborgd, met wie de gemeente samenwerkt om subsidies 

binnen te halen en wat er voor nodig is om de besteding van de gelden adequaat te verantwoorden. 

Daarnaast biedt het rapport handvatten aan raad, college en ambtelijke organisatie om het proces 

van verwerving van subsidie verder te ontwikkelen.

De Rekenkamer komt met e volgende aanbevelingen om ten aanzien van het proces van 

subsidieverwerving enkele gerichte keuzes te maken. Er is een praktijk van werken gegroeid met 

sterke en minder sterke kanten. Het ligt voor de hand die voor- en nadelen eens expliciet te wegen. 

Het gaat dan om het volgende:

- Beoordeel op welke wijze een betere ene meer centrale borging van opgebouwde kennis kan 

worden gerealiseerd, ondanks de historisch gegroeide inhoudelijke en decentrale insteek bij 

subsidieverwerving;

- Beoordeel op welke wijze een meer beleidsmatige aanpak en een centralere aansturing 

kunnen bijdragen aan een efficiënter proces van subsidieverwerving. Betrek daarbij de 

inschatting of de inzet (en kosten) van subsidieadviseurs opweegt tegen de te verwachten 

baten daarvan;

- Beoordeel of er per beleidsterrein differentiatie is gewenst bij de wijze van organisatie van 

het proces van subsidieverwerving;

- Beoordeel in hoeverre, en op welke wijze en in welke fase de raad betrokken moet zijn in het 

proces van subsidieverwerving en in de organisatie van dat proces.

https://gemeenteraad.groningen.nl/rekenkamer/rapport-subsidieverwerving-def-april-2021-1.pdf
mailto:peter.kommerij@groningen.nl


Vermeld op LTA?
X nee

Deadline?
X  nee

Doel van de activiteit
X Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
X discussie

Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen met elkaar confronteren van meningen van de 

verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een 

definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de 

meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en 

geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn. De 

voorzitter kan tot besluit van deze sessie, ten behoeve van agendering in de volgende fase 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen.

Bespreking in 70 minuten. In geval van spreektijden, maximaal 3 minuten per raadsfractie, college en 

Rekenkamer maximaal 12 minuten

Nadere informatie
…
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