Beantwoording aanvullende vragen SENIOREN VELDHOVEN
Naar aanleiding van art. 42-vragen Collegeonderzoek Subsidieverstrekking
Vraag 1:
Als antwoord op vraag 1 stelt U: De onderzoeksvraag had derhalve geen betrekking
op het onderzoeken van de specifieke situatie van een instelling, maar op de
effectiviteit van de afspraken die de gemeente met gesubsidieerde instellingen heeft.
Het onderzoek is ingezet vanuit de behoefte aan reflectie op onze eigen
instrumentarium als gemeente. Zijn de resultaten op genoemde reflectie bevredigend
of waren er verbeteringen mogelijk? En zo ja zijn de verbeteringen al in gang gezet?
Antwoord:
Uit het onderzoek zijn zeven aanbevelingen voor verbetering naar voren gekomen.
Een aantal verbeteringen, met name in het proces, is al gerealiseerd. De noodzakelijke
bezetting is op peil gebracht en beleid, aansturing en beheerstaken binnen het
subsidieproces zijn structureel beter ingericht.
De overige aanbevelingen hebben een belangrijke relatie met de herziening van het
Welzijnsbudgetplan (WBP), dat momenteel in voorbereiding is. Deze aanbevelingen
worden in het herzieningsproces meegenomen.
Vraag 2:
Bij vraag 3 schrijft U; Door middel van aanvullende rapportages en overleg is de
vinger aan de pols gehouden. Voor wat betreft de toetsbaarheid van de
budgetafspraken kunnen aanpassingen pas meegenomen worden in de nieuwe
budgetperiode. Wij vragen ons af, is het wel verstandig om te wachten tot de nieuwe
budgetperiode? Indien er grote afwijkingen, ten positieve of negatieve, zijn dan lijkt
het ons beter om tussentijds te sturen. Beter ten halve gekeerd etc. Waarom geen
tussentijdse melding in bijvoorbeeld de Kwartaalrapportage?
Antwoord:
Uit het onderzoek zijn geen grote (financiële of beleidsinhoudelijke) afwijkingen naar
voren gekomen.
De effectiviteit en toetsbaarheid van de afspraken met gesubsidieerde instellingen
hebben een directe samenhang met de keuzes en inrichting binnen het subsidiebeleid.
Nadat de contouren van het herziene subsidiebeleid duidelijk zijn kunnen we
logischerwijs de doorvertaling maken van doelstellingen naar subsidiabele activiteiten,
goede toetsbaarheid en bijbehorende budgetafspraken.
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Geacht College
We hebben kennis genomen van Uw beantwoording van onze vragen inzake
Onderzoek subsidieverstrekking. Waarvoor dank.
Echter Uw antwoorden riepen bij ons nieuwe vragen op, en omdat punt voor
komende dinsdag geagendeerd staat, stellen we de vragen nu, zodat wethouder
de gelegenheid heeft om de beantwoording van de aanvullende vragen voor te
bereiden

De onderzoeksvraag had derhalve geen betrekking
op het onderzoeken van de specifieke situatie van een instelling, maar op de
effectiviteit van de afspraken die de gemeente met gesubsidieerde instellingen heeft.
Het onderzoek is ingezet vanuit de behoefte aan reflectie op onze eigen
instrumentarium als gemeente. Zijn de resultaten op genoemde reflectie
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bevredigend of waren er verbeteringen mogelijk? En zo ja zijn de verbeteringen al
in gang gezet?

Door middel van aanvullende rapportages en overleg is de
vinger aan de pols gehouden. Voor wat betreft de toetsbaarheid van de
budgetafspraken kunnen aanpassingen pas meegenomen worden in de nieuwe
budgetperiode. Wij vragen ons af, is het wel verstandig om te wachten tot de
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nieuwe budgetperiode? Indien er grote afwijkingen, ten positieve of negatieve, zijn
dan lijkt het ons beter om tussentijds te sturen. Beter ten halve gekeerd etc.
Waarom geen tussentijdse melding in bijvoorbeeld de Kwartaalrapportage?
Met vriendelijke groet

Namens SENIOREN VELDHOVEN
Gerrit Coppens

hi nun iiiiiiiiiiiiiii

Senioren Veldhoven
t.a.v. de heer G. Coppens
Schoot 16
5504 ND VELDHOVEN

datum
bijlage
onderwerp

20 februari 2020

ons kenmerk
20UIT00705
NL08BNGH 0285 0087 14
IBAN
Rapport Collegeonderzoek Subsidieverstrekking

Geachte heer Coppens, beste Gerrit,

Op 9 december 2019 ontvingen wij uw vragen naar aanleiding van het
collegeonderzoek Subsidieverstrekking. Onderstaand treft u de antwoorden op de door
u gestelde vragen.
Alvorens wij inhoudelijk ingaan op de vragen onze excuses voor de te late
beantwoording. Als gevolg van miscommunicatie is uw brief abusievelijk niet op de
juiste plaats in de ambtelijke organisatie terecht gekomen waardoor het niet is gelukt
de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn te beantwoorden.
1. Wat was precies de oorzaak voor dit onderzoek en bij welke instelling was er, en in
welke mate sprake van een onduidelijke financiële situatie? Verderop in het
onderzoek wordt er zelfs gesteld dat er bij twee instellingen (Schalm en Cordaad)
sprake was van onduidelijke financiële situaties; wat is nu de waarheid en waaruit
bestaat deze?
Uw stelling dat er bij twee instellingen sprake was van een onduidelijke financiële
situatie is niet juist. Directe aanleiding was de financiële situatie bij een
gesubsidieerde instelling en vragen over de geleverde prestaties van een andere
instelling. Hierop waren reeds acties uitgezet. De onderzoeksvraag had derhalve
geen betrekking op het onderzoeken van de specifieke situatie van een instelling,
maar op de effectiviteit van de afspraken die de gemeente met gesubsidieerde
instellingen heeft. Het onderzoek is ingezet vanuit de behoefte aan reflectie op onze
eigen instrumentarium als gemeente.
2. Hoewel wij blij zijn dat, zeker gezien de resultaten, dit onderzoek gehouden is zijn
wij verbaasd dat de aanleiding voor dit onderzoek kennelijk in 2017 ligt, het
rapport pas in maart 2019 klaar was en de raad pas eind november 2019 hierover
ingelicht wordt. Wat is de oorzaak van al deze vertragingen?
Door capaciteitsgebrek en andere prioriteiten is de aanpak voor het
collegeonderzoek pas najaar 2018 vastgesteld en daaropvolgend uitgevoerd. Het
informeren van de raad over de resultaten van het onderzoek heeft gewacht op de

afstemming met de aanpak voor de dóórontwikkeling van het Welzijnsbudgetplan
(WBP), die gepland staat voor 2020. De aanbevelingen uit het collegeonderzoek
hebben hiermee een directe relatie en worden in samenhang opgepakt.
3. Graag willen wij een antwoord op de vraag welke maatregelen het College direct al
in 2017 genomen heeft naar aanleiding van de toen geconstateerde gebreken?
Door middel van aanvullende rapportages en overleg is de vinger aan de pols
gehouden. Voor wat betreft de toetsbaarheid van de budgetafspraken kunnen
aanpassingen pas meegenomen worden in de nieuwe budgetperiode.
4. Graag ontvangen wij per genoemde aanbeveling een overzicht hoe deze
daadwerkelijk ook in de ambtelijke organisatie worden toegepast en hoe het beleid
is aangepast.
Zoals bij 2. aangegeven hebben de aanbevelingen uit het collegeonderzoek een
directe relatie met de doorontwikkeling van het WBP. Deze doorontwikkeling vindt
op dit moment plaats. De aanbevelingen zullen hierin meegenomen worden. Voor
de zomer van 2020 zal duidelijk zijn hoe deze aanbevelingen een plaats krijgen
binnen de uitvoering van het WBP voor het jaar 2021.
5. Onder punt 4.4 van het onderzoek is er sprake van enige onduidelijkheid
betreffende het vraagstuk of er sprake is van een subsidie- of van een
inkooprelatie:
-

Welk advies heeft het Bizob hierover destijds uitgebracht en waarom is hier
geen vervolg aan gegeven?
Bizob heeft voor een drietal relaties na analyse geadviseerd om voor deze
relaties de subsidie relatie te handhaven. Door capaciteitsgebrek en personele
wisselingen is destijds voor twee overige relaties waar dit vraagstuk met name
speelt hier (nog) niet naar gekeken.

-

Wanneer wordt de vervolgactie dienaangaande uitgevoerd en waaruit bestaat
deze?
Voorjaar 2019 is een 'light-scan' uitgevoerd op overige subsidierelaties waaraan
wellicht een inkoop-aspect zou kunnen zitten. Hieruit is geen aanleiding tot
wijzigingen naar voren gekomen.
Op dit moment vindt de doorontwikkeling van het WBP plaats. Deze bestaat uit
enerzijds het opstellen van nieuwe subsidiegrondslagen, anderzijds uit het
opvolgen van de aanbevelingen van het collegeonderzoek. Indien dit aanleiding
geeft tot nieuwe inzichten rondom inkoop en subsidie, dan zal dit worden
meegenomen in de doorontwikkeling.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief? Neem dan contact op met ons. Stuur
daarvoor een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl of bel het algemene
telefoonnummer 14 040 onder vermelding van nummer 20UIT00705.
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