Aanvullende vraag CDA over subsidieverordening ROW

Vraag:
‘Toch vind ik het vanuit de controlerende rol belangrijk om te weten of bij de
doelstellingen van de stichting staat dat ze uitvoering gaan geven aan de verordening.
Die stellen wij namelijk vast en daarop kunnen wij de wethouder controleren. De
stichting moet daarover dan verantwoording afleggen aan de wethouder en de
wethouder aan de raad en ik wil in de stichtingsakte zien hoe en wanneer die
verantwoording wordt afgelegd.’

Antwoord:
De nieuwe statuten zijn nog niet gereed. De notaris is daarmee bezig, dus het lukt niet om dat nu
toe te sturen.
In de huidige statuten van de stichting is daar de doelstelling van de vorige verordening ook als
doel van de stichting opgenomen. Zie hieronder een uitsnede van de huidige statuten.

Het doel van de stichting moet aangepast worden aan de nieuwe subsidieverordening en ook de
afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst moeten zijn weerslag krijgen in de nieuwe
statuten. Zo is bijvoorbeeld in de samenwerkingsovereenkomst in artikel 8 de bepaling over de
verantwoording opgenomen. In artikel 8 lid 4 is opgenomen dat het bestuur van de stichting
verantwoording heeft af te leggen over de ontvangen subsidie van de gemeenten en de provincie
zoals nader is vastgelegd in de onderscheidenlijke subsidiebeschikkingen
Met de start van het ROW hebben destijds de gemeenten een subsidiebeschikking (zie bijlage)
afgegeven aan de ROW BV. Daarin is expliciet opgenomen dat de subsidie aangewend moet
worden voor de uitvoering van de Subsidieverordening. Na de overdracht van het aandeel van de
BOM is de stichting de enige aandeelhouder van de ROW BV en vindt er een juridische fusie
plaats. Daarmee gaat alles via rechtswege van de ROW BV over naar de stichting. Ook die
verplichting dus dat de financiële middelen die de gemeente via een subsidiebeschikking verstrekt
heeft en nog gaat verstrekken alleen aangewend mag worden voor de uitvoering van de
subsidieverordening.

Verder bespreekt de Stichting Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE periodiek de voortgang van
het ROW. Van deze vergadering van de stichting wordt een apart bestuursverslag gemaakt.
Verantwoording richting gemeenteraad loopt via de reguliere periodieke update over de
samenwerking binnen het SGE.

