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Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
 
 

Naam en fractie: Hugo Bellaart, VVD 

Datum indiening: 20 september 2019 

Datum antwoord: 5 november 2019 

Onderwerp: Subsidietoekenning in overeenstemming met eigen regels 

 
In de Gooi en Eemlander van 16 september jl. werd melding gemaakt van de opschorting van subsidie aan de Gooise Ark. 
Naar aanleiding van verontruste berichten over het financiële situatie en/of het financieel beheer is de gemeente een 
onderzoek gestart. Daarbij bleek dat de Stichting niet aan de vereisten voldeed die voor subsidietoekenning gelden, maar dat 
de subsidie toch werd verstrekt.  

 
Eerder zijn vragen gerezen over de regels die de gemeente stelt bij de ondersteuning van wijkplatforms. Ook op andere 
gebieden wordt vanwege de gemeente – onder voorwaarden – financiële ondersteuning toegekend, denk aan de 
initiatieventafel en op het gebied van duurzaamheid. Dat brengt ons tot de volgende vragen. 
 
 
 
Beantwoording door het college: 
 
Vooraf: 
U stelt in uw inleiding dat “de Stichting niet aan de vereisten voldeed die voor subsidietoekenning gelden”. Dit willen wij 
nuanceren: de dossiers op basis waarvan subsidies door Gooise Meren in 2016 en 2017 werden toegekend waren in orde.  
Wat niet juist is gegaan, is dat bij het ‘vaststellen’ van de subsidies 2016 en 2017 door Gooise Ark geen accountantsverklaring 
is ingeleverd en dat de gemeente de subsidies 2016 en 2017 –op basis van andere documenten- toch heeft vastgesteld.  
 
Hieronder wordt de werkwijze rondom het verstrekken van subsidie kort toegelicht. Vervolgens wordt op pagina 2 en 3 
ingegaan op de gestelde vragen. 
 
Werkwijze gemeentelijke subsidieverstrekking 
Organisaties kunnen van de gemeente subsidie ontvangen om de realisering van activiteiten en dienstverlening (mede) 
mogelijk te maken. Subsidieaanvragen worden digitaal ingediend. Daarbij dient de juistheid en volledigheid van een dossier 
te worden getoetst alsook de inhoud/doel van een subsidieaanvraag. Subsidies hoger dan 25.000 worden eerst ‘verleend’ 
(toegekend als voorschot) en na het werkjaar ‘vastgesteld’. Beide procedures leiden tot een gemeentelijk besluit dat 
genomen wordt op basis van een subsidieaanvraag voor ‘verlenen’ of ‘vaststellen’.  
 
Vaststellen van subsidie 
Bij het ‘vaststellen van subsidie’ wordt achteraf beoordeeld of de subsidie op juiste wijze is besteed. Bij die procedure moeten 
door de subsidieontvanger documenten worden ingediend zoals een jaarverslag, een financieel verslag en een goedkeurende 
accountantsverklaring. Deze verklaring is een instrument om te weten of de boekhouding klopt bij een organisatie. Het 
college is bevoegd om (gemotiveerd) minder, meer of andere informatie op te vragen bij het vaststellen van een subsidie.  
 
Bij het vaststellen van subsidie wordt naast het ‘papierwerk’ vooral ook gekeken naar de gerealiseerde werkzaamheden: 
sloten deze aan op de gemeentelijke doelstellingen; werd een locatie van een organisatie goed bezocht; werd van de 
aangeboden diensten/activiteiten door de inwoners voldoende gebruik gemaakt?  Ook ontstaat een beeld van een 
organisatie door middel van locatiebezoek en door overleg te voeren. Vanuit meerdere invalshoeken ontstaat een beeld of 
een subsidie is besteed conform de afspraken en voorwaarden uit de toekenningsbeschikking. Een accountantsverklaring  
(die in enkele reeds gesloten subsidiedossiers van de Gooise Ark ontbreekt) is belangrijk, maar vormt niet het enige criterium 
in de beoordeling van een aanvraag tot ‘vaststellen van subsidie’.  
 
Op de volgende pagina worden de gestelde vragen beantwoord. 
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Vraag 1 
Op welke wijze wordt overeenstemming met de regelgeving voor subsidieverstrekking in de gemeente Gooise Meren 
gewaarborgd (structureel, steekproefsgewijs, incidenteel; is er sprake van een controleprotocol bij toekenning, etc.)?  
 
Antwoord 
Het proces van subsidieverstrekking verloopt via ons zaaksysteem Mozard. Het proces van verstrekkingen is in een aantal 
stappen vastgelegd die de behandelaar moet doorlopen. Deze stappen met automatische checks zijn niet over te slaan en 
gelden als (toetsbare) controlemaatregelen. Bij aanvang van de gemeente Gooise Meren is het proces ingericht en 
werkenderwijs aangescherpt op basis van ervaringen en (interne en externe) accountantsaanbevelingen.  
 
Omdat het subsidieproces (qua omvang van de budgetten) in de top 15 van meest significante gemeentelijke processen valt, 
voert het team Control twee keer per jaar door middel van steekproeven een controle uit op het proces. Samen met de 
verantwoordelijke afdeling worden de bevindingen en aanbevelingen besproken. Daarnaast voert ook de accountant een 
steekproefcontrole uit, waar aanbevelingen uit voortvloeien. Uit deze twee controles volgen aanpassingen aan het proces. 
 
Vanaf 2018 wordt bij subsidieverstrekkingen gebruik gemaakt van een extra checklist voor subsidies boven de €100.000. Met 
ingang van 2019 wordt in het Mozard-systeem expliciet aangegeven of de subsidie conform de ASV en het beleidskader is 
verleend. Tevens is in 2019 -ook voor de lagere subsidies- een “4-ogen-principe” opgenomen in de procedure van beoordelen.  
 
 
Vraag 2 
Op welke wijze is de controle in de organisatie belegd (wordt iedere toekenning vooraf getoetst door de toekennende 
afdeling, of betreft het een andere afdeling die controleert)? 
 
Antwoord 
De interne beheersing van het subsidieproces wordt op 3 niveaus getoetst. De stappen in Mozard en de collegiale toetsing 
gelden als interne controlemaatregelen, dat is niveau 1. De onafhankelijke steekproef van team Control is een controle 
achteraf en betreft het tweede niveau. Ten slotte beoordeelt de accountant middels een steekproef of het proces  voldoet aan 
de normen van interne en externe regelgeving. 
 
 
Vraag 3 
Vormt deze casus aanleiding voor het college om de huidige praktijk bij structurele/incidentele subsidies te herzien? 
 
Antwoord 
Deze casus vormt geen aanleiding om de procedure als zodanig aan te scherpen. Het gegeven dat er sprake is van een 
incompleet vaststellingsdossier is ontstaan in de periode 2016/2017. Sinds die tijd zijn verbeteringen -onafhankelijk van deze 
casus- in 2018 en 2019 aangebracht in het subsidieproces en in Mozard, om te voorkomen dat een besluit wordt genomen bij 
een niet-compleet dossier. Zie ook de beantwoording van vraag 1 en 2.  
 
 
Vraag 4 
Kan de gemeente bevestigen dat de toekenning aan de wijkplatforms in de afgelopen 3 jaar in overeenstemming met de 
regels uit het convenant zijn gebeurd (te denken valt aan regels over de besteding, geld dat overblijft, etc.)?  
 
Antwoord 
Het college bevestigt dat de toekenning van budgetten aan de wijkplatforms in de afgelopen 3 jaar in overeenstemming met 
de regels uit het convenant heeft plaatsgevonden. De bijdrage aan de wijkplatforms wordt niet beschikbaar gesteld op grond 
van de Algemene subsidieverordening. Op dit moment werkt het college (op verzoek van de raad na een motie van VVD) aan 
een beleidskader voor wijkplatforms. Daarin worden ook de (toekomstige) financiële spelregels benoemd.  
 
  



Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 

3 
 

 
 
 
 
 
Vraag 5 
Hoe wordt de overeenstemming met regels bij toekenning van gelden bij de initiatieventafel en op het gebied van 
duurzaamheid gewaarborgd? 
 
Antwoord 
Initiatieven die via de initiatieventafel worden ingebracht worden getoetst aan het Beleidskader Financiering. Daarin staan  
de gemeentelijke doelen geformuleerd die gericht zijn op welzijn, educatie, kunst, cultuur. Het betreft meestal kleine 
initiatieven die met een beperkte subsidie (tot €500,-) worden gewaardeerd. Wanneer het in een enkel geval gaat om een 
hoger bedrag of bijzonder project, dan wordt een besluit genomen via het college. 
 
Bij duurzaamheidsactiviteiten wordt bekeken of het initiatief aansluit op het duurzaamheidsbeleid van de gemeente zoals 
verwoord in de Programmabegroting en het College Uitvoeringsprogramma. Initiatieven die een beroep doen op het 
Initiatievenfonds Duurzaamheid worden getoetst aan de doelstellingen in het Actieplan Samen Sneller Duurzaam. De 
initiatieven worden in gezamenlijkheid beoordeeld met vertegenwoordigers uit Samen Sneller Duurzaam. Deze 
vertegenwoordiging heet De Vliegwielgroep en bestaat uit deelnemers vanuit de gemeente, maatschappelijke organisaties 
en inwoners.  
 


