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Geacht college,

Aanleiding:

In 2017 is bestuurlijk een aantal vragen ontstaan over de doelmatigheid en doeltreffendheid 
van het proces van subsidieverstrekking. Aanleiding hiervoor was de financiële situatie bij een 
gesubsidieerde instelling en de onduidelijkheid over de invloed die de gemeente/het college 
heeft op de werkzaamheden van gesubsidieerde instellingen.
Om hier antwoord op te geven is een collegeonderzoek naar dit proces gedaan. In de 
informatienota zijn de resultaten opgenomen.

Vragen:

Naar aanleiding van dit onderzoek en het rapport hierover heeft SENIOREN VELDHOVEN de 
volgende vragen:

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?

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?

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?

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.

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?

» Wanneer wordt de vervolgactie dienaangaande uitgevoerd en waaruit bestaat deze? 

Gaarne vernemen wij op korte termijn uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Namens SENIOREN VELDHOVEN,

Gerrit Coppens


