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Onvoldoende sturing op sport- en cultuursubsidies    
 
Het beleid voor subsidies aan sport- en cultuurorganisaties en de verhuur van velden en 
oefenruimten schiet op diverse punten tekort. Bezuinigingen op accommodaties zijn niet 
afgestemd op de doelen van het sport- en cultuurbeleid, uitvoeringsregels zijn onvoldoende helder 
en kennis over de noodzaak van subsidies en de behaalde resultaten ontbreekt. Dit schrijft de 
Rekenkamer Lansingerland in haar rapport ‘Scheidsrechter noch dirigent. Sport- en 
cultuursubsidies in Lansingerland’. 
 
 
In het onderzoek heeft de rekenkamer de subsidies en de verhuur van accommodaties aan diverse 
sport en cultuurorganisaties onderzocht. Opvallend is daarbij dat de afstemming tussen het 
accommodatiebeleid en het sport- en cultuurbeleid te wensen over laat. De gemeente bezuinigt op 
accommodaties. Verenigingen moeten meer gaan betalen voor de huur van velden en gebouwen. 
Deze bezuinigingen heeft de gemeente niet afgestemd op haar doelen voor sport en cultuur. De 
gemeente wil dezelfde doelen realiseren, maar legt niet uit hoe ze dat wil doen met minder geld. 
 
Daarnaast stelt de rekenkamer dat het gemeentelijke beleid veel onduidelijke doelen en regels voor 
het toekennen van subsidies en het bepalen van huurprijzen kent. Er is geen vastgestelde sprotnota. 
Uitvoeringsregels maken niet duidelijk wanneer een vereniging subsidie kan krijgen voor een nieuw 
gebouw of verbouwing. Voor cultuursubsidies is niet duidelijk in welke gevallen de gemeente wel en 
niet een subsidie wil verstrekken en waarop de hoogte van deze subsidies gebaseerd is. Ook heeft de 
gemeente geen eenduidig beleid voor de hoogte van de huur van cultuuraccommodaties. 
 
Bovendien ontbreekt er kennis bij de gemeente. De gemeente heeft geen antwoord op de volgende  
cruciale vragen. Hoe hoog zou een subsidie moeten zijn om een bepaald doel te halen? Krijgen 
verenigingen onnodig veel of juist te weinig subsidie? Verrichten verenigingen wel echt de prestaties 
die ze afspreken? Voor effectief beleid zijn deze vragen essentieel. 
 
Deze situatie is voor de Rekenkamer Lansingerland aanleiding om de gemeente te adviseren om het 
sport- en cultuurbeleid en het beleid voor de verhuur van accommodaties te herformuleren. ‘Stem 
het op elkaar af en maakt het concreter’ luidt het advies van de rekenkamer. Daarnaast raadt de 
rekenkamer de gemeente aan om helderdere afspraken te maken en de naleving van deze afspraken 
beter te controleren. Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels aangegeven hier 
al mee bezig te zijn en er verder mee aan de slag te gaan. Voor de rekenkamer is deze toezegging 
niet concreet genoeg. Daarom adviseert de rekenkamer aan de gemeenteraad om het college op te 
dragen om met een concreet en uitgewerkt plan van aanpak te komen.        
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