
2016-09-13 raadsvergadering. Kadernotitie subsidieverlening.

Anderhalf jaar na het vaststellen van de Notitie bezuinigen op de subsidies ligt nu het
voorstel voor de beleidskaders subsidies voor ons.
Er is ruim de tijd genomen om kaders op te stellen.
BALANS had dan ook meer verwacht dan wat we nu wordt aangeboden.
Het is een heel verhaal waarin niets staat waar je op tegen kan zijn.
Het is goed dat u transparant wil zijn  en niet organisatie gericht maar beleidsgericht 
wil subsidiëren.
Het is goed dat u bij duurzaamheid niet alleen denkt aan energie of milieu maar ook 
denkt aan woon en leef omgeving.
We juichen toe dat u verboden staatssteun wil voorkomen en niet meer wil 
subsidiëren voor exploitatie tekorten.
Wat ons dan wel opviel en wij niet kunnen rijmen is dat een paar regels verderop 
staat dat bij toekenning aan grotere organisaties de subsidie meestal kostendekkend 
is. Er wordt daar in onze ogen ruimte gecreëerd voor bepaalde organisaties.
 
Om dit alles goed te kunnen controleren  zijn heldere kaders nodig niet enkel 
richtlijnen zoals in deze notitie.
Deze notitie is erg ruim, open en vrijblijvend,net zoals de notitie over bezuinigen, en 
wij missen wederom de duidelijke en heldere kaders die wij als raad kunnen 
gebruiken voor onze controlerende taak.
Controleren bij de jaarrekening heeft geen nut want dan zijn de uitgaven al gedaan 
en sturen binnen de begroting zonder kaders om de sturing te toetsen valt ook niet 
mee.
Onze vraag aan de PH is dan ook waar we de objectieve toetsingskaders kunnen 
vinden.
Waar kunnen we vinden hoe u oppotten gaat voorkomen?
Vanaf welk bedrag vind verantwoording plaats?
Hoe voorkomt u subjectieve toekenning als we als raad geen kaders kunnen 
vaststellen?
Verder staat in het besluit dat het college de toetsingskaders nog gaat opstellen en 
ter kennisname aan de raad  zal aanbieden.
Als raad hebben wij dan geen enkele inspraak meer over de toetsingskaders op 
basis waarvan wij als raad onze controlerende taak moeten uitoefenen.

We begrijpen dat de wereld om ons heen snel veranderd en er niet ieder jaar een 
nieuw plan geschreven kan worden en dat burgerparticipatie vraagt om mee te 
bewegen.
Maar om het zo vrijblijvend te maken dat  we er de komende 20 jaar mee vooruit 
kunnen, het college alle mogelijkheden heeft voor toekenning en het voor ons als 
raad oncontroleerbaar wordt is het andere uiterste.
De richting van deze notitie is goed maar in onze ogen onvoldoende concreet.
Als de PH onze argumenten ter harte neemt en kan toezeggen dat wij als raad nog 
eenmaal aan zet mogen komen  en het toetsingskader mee mogen aftikken kunnen 
wij het college met dit plan aan de slag laten gaan. Daarvoor hebben wij een motie 
opgesteld.


