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de rekenkamer
De gemeenteraad van Lansingerland heeft op 24 mei 2007

de Rekenkamer Lansingerland ingesteld. Tot 1 januari 2009

was Robert Mul directeur van de rekenkamer. De gemeente-

raad benoemde op 28 mei 2009 zijn opvolger, Paul Hofstra.

Hij is zijn werkzaamheden op 2 juni 2009 begonnen.

doel
De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doel-

treffendheid en de rechtmatigheid van het beleid, het

financieel beheer en de organisatie van het gemeente-

bestuur. De rapporten van de rekenkamer zijn een

aanknopingspunt voor het bestuur om rekenschap

af te leggen aan de burgers.

positie
De rekenkamer is een onafhankelijk orgaan binnen de

gemeente. Haar taken en bevoegdheden staan in de

Gemeentewet en de verordening Rekenkamer Lansingerland.

Zij bepaalt zelf wat en hoe zij onderzoekt en waarover zij

rapporteert.Wel kunnen de raad en het college van B enW

de rekenkamer om een onderzoek verzoeken. De rekenkamer

stuurt hen jaarlijks haar onderzoeksplan en jaarverslag toe.

onderzoek
Het onderzoeksterrein strekt zich uit over alle organen

(raad, B enW, commissies en burgemeester) en diensten van

de gemeente. Ook kan de rekenkamer onderzoek doen bij

gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente aan

deelneemt, bij NV’s en BV’s waar de gemeente meer dan 50%

van de aandelen in bezit heeft en bij instellingen die een

grote subsidie, lening of garantie van de gemeente hebben

ontvangen. De onderzoeken worden uitgevoerd door het

bureau van de rekenkamer.

publicaties
Het onderzoek resulteert in openbare rapporten die ter

behandeling aan de raad worden aangeboden. Zij bevatten

tevens de reacties van de onderzochte organen en

instellingen op de eerder toegezonden voorlopige

onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen

(wederhoor). Bij kleine onderzoeken of studies met een

beperkte reikwijdte doen we de onderzochte organen of

instellingen en de raad de conclusies in een openbare brief

direct ter kennisname toekomen.Ten slotte publiceert de

rekenkamer op basis van haar onderzoek ook hand-

reikingen en worden medewerkers aangemoedigd om

artikelen te publiceren.
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V oorw oord  

Sport- en  cultuursubsidies behoren  tot de basisuitgaven  van  de overh eid . Het stim uleren  van  sport en  

cultuur zow el op R ijks als lokaal n iveau is een  belan grijke verw orven h eid  die de leefbaarh eid  en  

kw aliteit van  leven  van  vele burgers raakt. Sport en  cultuur h ebben  n iet alleen  effect op bew egin g en  

ken n is, m aar stim uleren  teven s gezon dh eid  en  sociale sam en h an g. 

 

D aarom  is h et in  tijden  van  budgettaire krapte ook zo m oeilijk om  beperkin gen  aan  te bren gen . V eelal 

w orden  subsidies gevoeld  als een  verw orven h eid , w aar m aar m oeizaam  afstan d  van  kan  w orden  

gedaan .  

In  Lan sin gerlan d  w ordt subsidie via diverse kan alen  verstrekt w aardoor een  totaaloverzich t on tbreekt. 

Zo dien en  de zogenoem de accom m odatiesubsidies, die vaak vele m alen  m eer bedragen  dan  de reguliere 

sport- en  cultuursubsidies feitelijk in  sam en h an g te w orden  m eegenom en  in  de n ieuw e budgettaire 

afw egin gen .  

Budgettaire afw egin gen  die uiteraard  ook con sequen ties h ebben  voor de geform uleerde beleidsdoelen . 

Hoe graag je h et ook zou w illen , dezelfde doelen  zijn  vaak n iet te realiseren  m et m in der geld . A m bities 

zullen  m oeten  w orden  bijgesteld  om  doelen  en  m iddelen  w eer in  balan s te bren gen . 

 

Het on derzoek h eeft uitgew ezen  dat aan  deze belan grijke prin cipes n iet w ordt voldaan , w aardoor h et 

risico on tstaat dat om buigin gen  in  de sport- en  cultuursubsidies als een  volstrekt w illekeurig proces 

w orden  ervaren .  

D it zal en  m oet w orden  voorkom en . D oor sam en h an g aan  te bren gen  tussen  accom m odatiebeleid  en  

sport- en  cultuurbeleid  kan  h ier een  belan grijke stap w orden  gezet. 

 

V oor h aar on derzoek h eeft de Reken kam er veel in form atie verzam eld . D e Reken kam er is de 

con tactpersonen  en  geïn terview den  erken telijk voor hun  m edew erkin g. Het on derzoek w erd  verrich t 

door W illem  G ordijn  en  Evelien  van  R ij (projectleider). 

 

D rs. P. Hofstra RO  C IA  

 

D irecteur Reken kam er Lan sin gerlan d  
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1�inleiding  

1-1� aanleiding 

Binnen het sport- en cultuurbeleid streeft de gem eente Lansingerland naar een breed 

activiteitenaanbod bestaande uit, sportactiviteiten, am ateuristische kunstbeoefening 

en cultuur m anifestaties. (Financieel) vitale verenigingen en betaalbare 

accom m odaties ziet de gem eente als belangrijke voorw aarden voor dit brede 

activiteitenaanbod. O m  dit te bereiken steunt de gem eente de verenigingen m et 

subsidies. Jaarlijks verleent de gem eente Lansingerland voor ongeveer € 4 m iljoen aan 

subsidies. Meer dan 100 organisaties krijgen, m et behulp  van subsidies, financiële 

ondersteuning. 

 

N aast subsidies ondersteunt de gem eente verenigingen door voor een gereduceerde 

huur velden en andere accom m odaties ter beschikking te stellen. De im pact van deze 

vorm  van ondersteuning is in veel gevallen groter dan subsidies om dat het hierbij  

gaat om  grotere bedragen. Daarom  gaat dit rapport ook in op  het accom m odatiebeleid. 

 

Voor de burger zijn de effecten die zij m erken van subsidies of lagere huurbedragen 

voor gem eentelijke velden belangrijk. Een effect kan bijvoorbeeld zijn dat een 

vereniging in staat is om  voor een betaalbaar tarief trainingen aan te bieden. Voor 

verenigingen is het van belang dat subsidies op  een transparante m anier op  basis van 

objectieve criteria w orden verstrekt. Verenigingen w eten dan w aar ze aan toe zijn en 

op  deze m anier kan voorkom en w orden dat binnen een vereniging het idee leeft dat 

de vereniging oneerlijk is behandeld. Als gem eenten m oeten bezuinigen is het 

bovendien van belang dat burgers inzicht kunnen hebben in de keuzes die de 

gem eente daarbij m aakt. W aarom  kiest de gem eente om  bepaalde activiteiten nog w el 

te subsidiëren en andere activiteiten niet? 

 

In het licht van m ogelijke bezuinigingen�, het belang dat diverse partijen hechten aan 

verenigingsondersteuning en de verschillen die bestonden tussen de gem eenten voor 

de fusie in Lansingerland, zijn subsidies en de p rijzen van accom m odaties een 

belangrijk onderw erp  van discussie. Het belang dat diverse partijen hechten aan 

verenigingsondersteuning blijkt onder andere uit de opkom st bij discussieavonden 

over het subsidie- en accom m odatiebeleid en de aandacht van gem eenteraadsleden 

hiervoor. Zo gaven raadsleden in een brief van 20 januari 2010 aan dat zij regelm atig 

aan het college hebben gevraagd naar de m eetbaarheid en transparantie van de 

beoogde m aatschappelijke effecten. Zij vonden dat de beantw oording van deze vragen 

door het college onbevredigd is gebleven. O ok de verschillen die bestonden tussen de 

drie oude gem eenten en het risico dat bij harm onisatie som m ige subsidies naar 

beneden bijgesteld zullen w orden, m aakt van het subsidiebeleid een precair 
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onderw erp . Dit alles m aakt dat het zinvol is dat de rekenkam er onderzoek doet naar 

subsidies. 

1-2� doel en vraagstelling 

1-2-1� doelstelling 

Met dit onderzoek beoogt de rekenkam er inzicht te verschaffen in de effecten van de 

verleende subsidies en de verhouding m et de gem eentelijke beleidsdoelen.  

1-2-2� centrale vraag 

De centrale vraag luidt als volgt: 

W elke effecten hebben de door de gem eente verleende subsidies en hoe verhouden 

deze effecten zich tot de gem eentelijke beleidsdoelen? 

 

Daarnaast gaat dit rapport ook in op  het accom m odatiebeleid. Bij het beantw oorden 

van de bovenstaande onderzoeksvraag zal de rekenkam er ook ingaan op  de criteria 

voor het verdelen van subsidies en het bepalen van de tarieven voor de veldhuur. O ok 

zal aan de orde kom en w elke afspraken de gem eente m aakt m et de verenigingen over 

de door de verenigingen te leveren prestaties en of deze afspraken conform  de door de 

gem eente bepaalde criteria zijn. Daarnaast kom t de vraag aan bod of de gem eente 

zicht heeft op  de nakom ing van de afspraken. N aast verenigingen subsidieert de 

gem eente ook ander soorten organisaties zoals stichtingen. O m dat de m eeste  

organisaties, die in dit rapport aan de orde kom en, verenigingen zijn, gebruikt de 

rekenkam er het w oord verenigingen om  alle gesubsidieerde organisaties aan te 

duiden. Hieronder vallen dan bijvoorbeeld ook de stichtingen. 

1-2-3� leesw ijzer 

In de nota van bevindingen staan de resultaten van het onderzoek die als basis dienen 

voor de conclusies in de bestuurlijke nota. In deze nota van bevindingen w ordt 

antw oord gegeven op  de centrale vraag en daarvan afgeleide onderzoeksvragen. De 

bestuurlijke nota bevat de voornaam ste conclusies en aanbevelingen.  

 

Sam en vorm en de bestuurlijke nota en de nota van bevindingen het 

rekenkam errapport.  
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2�conclu sies en aanbevelingen 

2-1� h oofdconclu sies 

1� Binnen het sport- en cultuurbeleid heeft het college doelen onvoldoende vastgelegd 

en uitvoeringsregels onvoldoende gespecificeerd. Hierdoor is het onduidelijk 

w aartoe de gem eente financiële m iddelen inzet. Dit past niet bij een gem eente die 

subsidies gericht w il inzetten om  beleidsdoelen te realiseren en m aatschappelijk 

gew enste effecten te bereiken.  

 

2� Het college heeft onvoldoende zicht op  de noodzaak om  verenigingen financieel te 

ondersteunen. Enerzijds w eet het college niet of, bij m inder 

verenigingsondersteuning, de doelen uit de sport- en cultuurnota in gevaar kom en. 

Anderzijds w eet het college niet of het uitgeven van publiek geld aan verenigingen 

überhaupt nodig is om  de gem eentelijke doelen te bereiken. Hierdoor loopt de 

gem eente enerzijds het risico dat zij m et de geleverde financiële bijdrage haar 

doelen niet kan bereiken of anderzijds onnodig publiek geld uitgeeft aan 

verenigingen. 

 

3� Het college heeft in subsidieovereenkom sten onvoldoende vastgelegd w elke 

p restaties het van een individuele vereniging verw acht. Hierdoor loopt de 

gem eente het risico dat de beoogde effecten niet bereikt zullen w orden. Voor zover 

er p restaties zijn afgesproken, heeft de gem eente er onvoldoende zicht op  of deze 

p restaties w el door de verenigingen geleverd w orden en of de m et de subsidies 

beoogde effecten bereikt w orden.  

 

4� Binnen het sport- en cultuurbeleid heeft het college inhoudelijke doelen ten 

aanzien van activiteiten en betaalbare accom m odaties geform uleerd. Later heeft 

het college binnen het accom m odatiebeleid een nieuw  financieel doel gesteld; het 

college w il bezuinigen door de verhuurprijzen van gem eentelijke accom m odaties te 

verhogen. De inhoudelijke doelen ten aanzien van sport- en cultuuractiviteiten zijn 

hierop  niet afgestem d. Hierdoor is het accom m odatiebeleid niet consistent m et het 

sport- en cultuurbeleid en is het niet duidelijk aan w elke doelen het college ten 

tijde van bezuinigingen prioriteit geeft. 

  

5� N et als bij subsidies ondersteunt de gem eente verenigingen om  een 

m aatschappelijk doel te bereiken door korting te geven op  de huur. In de 

verhuurcontracten, w aarin de korting op  de huur w ordt vastgelegd, staan geen 

afspraken over de door de verenigingen te leveren m aatschappelijke p restaties. 

Hierdoor loopt de gem eente het risico dat zij verenigingen ondersteunt, m aar de 

beoogde effecten niet bereikt w orden. Dit is zorgelijk, om dat de gem eente via de 

accom m odaties m eer publiek geld inzet dan m et subsidies, m aar m inder zekerheid 

heeft over de levering van de beoogde m aatschappelijke p restaties. 
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2-2� toelich ting h oofdconclu sies 

1� Binnen het sport- en cultuurbeleid heeft het college doelen onvoldoende vastgelegd en 

uitvoeringsregels onvoldoende gespecificeerd. Hierdoor is het onduidelijk w aartoe de 

gem eente financiële m iddelen inzet. D it past niet bij een gem eente die subsidies gericht w il 

inzetten om  beleidsdoelen te realiseren en m aatschappelijk gew enste effecten te bereiken. 

 

Algem een: 

�� In de K adernotitie subsidiebeleid gem eente Lansingerlnad, ‘Sam en doen – sam en 

delen’ schrijft het college dat het het doel is van de gem eente om  subsidies gericht 

in te zetten om  beleidsdoelen te realiseren en m aatschappelijk gew enste effecten te 

bereiken. 

  

T en aanzien van sport: 

�� Het college w erkt m et doelen op  sportgebeid, m aar deze zijn niet vastgesteld om dat 

er geen goedgekeurde sportnota is. In 2009 heeft de raad ervoor gekozen om  de 

concept sportnota niet vast te stellen. De rede hiervoor zou zijn dat de raad eerst de 

ontw ikkelingen ten aanzien van w oningbouw  en dergelijke w ilde afw achten. 

O ndanks dat het de raad geen nieuw e sportnota heeft vastgesteld, is het college w el 

m et de niet vastgestelde sportnota gaan w erken.  

�� O m dat er geen doelen vastgesteld zijn, is het onduidelijk w aarop  het college w il 

sturen en w elke doelen prioriteit krijgen ten tijde van bezuinigingen.  

�� Sindsdien zijn er w el uitvoeringsregels op  sportgebied opgesteld.  

�� De uitvoeringsregels zijn onvolledig. De uitvoeringsregels m aken niet duidelijk in 

w elk geval speciale activiteiten en verbouw - en nieuw bouw plannen voor 

subsidiëring in aanm erking kom en. 

 

T en aanzien van cultuur: 

�� De doelen op  cultuurgebied zijn niet concreet genoeg geform uleerd om  richting te 

kunnen geven aan besluiten om  w el of geen subsidie te verstrekken. 

�� O m  subsidie te ontvangen m oeten activiteiten aan één van de voorw aarden uit de 

uitvoeringsregels voldoen. Een activiteit voldoet nagenoeg altijd aan één van deze 

voorw aarden. Daarom  m aken deze uitvoeringsregels niet duidelijk w elke 

activiteiten de gem eente w el en niet w il subsidiëren. 

�� De uitvoeringsregels binnen het cultuurbeleid geven ook geen objectieve criteria 

voor de hoogte van de subsidie. De hoogte van de subsidie w ordt in grote m ate 

bepaald door het subsidiebedrag van het jaar daarvoor. 

 

2� Het college heeft onvoldoende zicht op de noodzaak om  verenigingen financieel te 

ondersteunen. Enerzijds w eet het college niet of, bij m inder verenigingsondersteuning, de 

doelen uit de sport- en cultuurnota in gevaar kom en. A nderzijds w eet het college niet of het 

uitgeven van publiek geld aan verenigingen überhaupt nodig is om  de gem eentelijke doelen 

te bereiken. Hierdoor loopt de gem eente enerzijds het risico dat zij m et de geleverde 

financiële bijdrage haar doelen niet kan bereiken of anderzijds onnodig publiek geld uitgeeft 

aan verenigingen. 

 

�� O m  te voorkom en dat de gem eente onnodig publiek geld uitgeeft, stelt de 

subsidieveroordening dat de gem eente geen activiteiten subsidieert als de aanvrager 

zelf of m et behulp  van anderen in de kosten daarvan kan voorzien. 

�� T egelijkertijd bestaat het risico dat bij te w einig financiële ondersteuning, 

verenigingen de beoogde activiteiten niet m eer kunnen aanbieden. Het college 
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onderkent dit door te stellen dat voldoende vitale verenigingen (ook in financieel 

opzicht) een voorw aarde zijn voor het gew enste activiteitenaanbod. 

�� Het college heeft het begrip  vitale verenigingen onvoldoende geoperationaliseerd; 

het is onvoldoende duidelijk, ook niet aan de hand van de toets van de algem ene 

reserves, w anneer een vereniging juist w el of juist geen financiële ondersteuning 

m oet krijgen.  

�� Bestudering van de verschillende inkom stenbronnen sluit niet uit dat bij een enkele 

vereniging m eer bar-, contributie- en sponsorinkom sten m ogelijk zijn. U it een 

verkennende vergelijking m et contributies in andere steden kom t naar voren dat de 

contributies in Lansingerland in veel gevallen iets boven het gem iddelde liggen. 

Hieruit kan niet zonder m eer geconcludeerd w orden dat bij contributie verhoging 

het aantal deelnem ers aan het brede activiteitenaanbod zal afnem en, m aar er kan 

ook niet geconcludeerd w orden dat contributieverhoging daar naar alle 

w aarschijnlijkheid geen effect op  zal hebben.      

 

3� Het college heeft in subsidieovereenkom sten onvoldoende vastgelegd w elke prestaties het 

van een individuele vereniging verw acht. Hierdoor loopt de gem eente het risico dat de 

beoogde effecten niet bereikt zullen w orden. V oor zover er prestaties zijn afgesproken, heeft 

de gem eente er onvoldoende zicht op of deze prestaties w el door de verenigingen geleverd 

w orden en of de m et de subsidies beoogde effecten bereikt w orden. 

 

�� De prestatieafspraken in subsidieovereenkom sten zijn niet concreet, om dat niet is 

aangegeven hoeveel en w elk type activiteiten de verenigingen m oeten organiseren. 

�� O m dat de doelen en de p restatieafspraken niet concreet geform uleerd zijn, kan niet 

w orden vastgesteld dat de p restatieafspraken in lijn zijn m et de gem eentelijke 

doelen. 

�� De gem eente toetst niet system atisch of de verenigingen de p restatieafspraken 

nakom en. 

�� De gem eente toetst niet system atisch of de beoogde effecten bereikt w orden. 

 

4� Binnen het sport- en cultuurbeleid heeft het college inhoudelijke doelen ten aanzien van 

activiteiten en betaalbare accom m odaties geform uleerd. Later heeft het college binnen het 

accom m odatiebeleid een nieuw  financieel doel gesteld; het college w il bezuinigen door de 

verhuurprijzen van gem eentelijke accom m odaties te verhogen. D e inhoudelijke doelen ten 

aanzien van sport- en cultuuractiviteiten zijn hierop niet afgestem d. Hierdoor is het 

accom m odatiebeleid niet consistent m et het sport- en cultuurbeleid en is het niet duidelijk 

aan w elke doelen het college ten tijde van bezuinigingen prioriteit geeft. 

 

�� Doelen ten aanzien van accom m odaties binnen het sport- en cultuurbeleid zijn: 

‘voldoende betaalbare sportaccom m odaties die door veel inw oners gebruikt w orden 

en zonder gem eentelijke bijdrage niet exploitabel zijn’ en ‘voldoende faciliteiten 

voor culturele activiteiten op  sem i-professioneel en am ateurniveau’. 

�� Een belangrijk doel van het accom m odatiebeleid is het verhogen van de 

huurinkom sten voor de gem eente om  zo te bezuinigen. 

�� Voor zover er binnen het sport- en cultuurbeleid doelen zijn aangegeven, zijn deze 

m et de kom st van het accom m odatiebeleid niet bijgesteld. 

�� De doelen ten aanzien van accom m odaties uit het sport- en cultuurbeleid staan op  

gespannen voet m et het doel ‘verhogen van de huurinkom sten voor de gem eente’ 

uit het accom m odatiebeleid.  



 

 

14 scheidsrechter noch dirigent 

�� Een verhoging van de huurprijzen kan nam elijk de financiële vitaliteit van 

verenigingen in gevaar brengen, w aardoor zij niet het beoogde activiteitenaanbod 

aan kunnen beiden. 

�� De doelen ten aanzien van accom m odaties, de vitaliteit van verenigingen en het 

beoogde activiteitenaanbod zijn sinds de kom st van de bezuinigingen m et het 

accom m odatiebeleid niet aangepast. Dit is verw onderlijk om dat m et m inder geld, 

doorgaans m inder doelen gerealiseerd kunnen w orden. 

�� In het bijzonder speelt dit laatste een rol bij verenigingen m et een financieel 

nadelige positie. Dit zijn verenigingen m et oude gebouw en die veel 

onderhoudskosten m et zich m ee brengen en die recentelijk geen subsidie hebben 

ontvangen voor nieuw e gebouw en.  

 

5� N et als bij subsidies ondersteunt de gem eente verenigingen om  een m aatschappelijk doel te 

bereiken door korting te geven op de huur. In de verhuurcontracten, w aarin de korting op de 

huur w ordt vastgelegd, staan geen afspraken over de door de verenigingen te leveren 

m aatschappelijke prestaties. Hierdoor loopt de gem eente het risico dat zij verenigingen 

ondersteunt, m aar de beoogde effecten niet bereikt w orden. D it is zorgelijk, om dat de 

gem eente via de accom m odaties m eer publiek geld inzet dan m et subsidies, m aar m inder 

zekerheid heeft over de levering van de beoogde m aatschappelijke prestaties. 

 

�� De gem eente verhuurt velden en repetitieruim tes aan verenigingen voor een lager 

bedrag dan de kostprijs. 

�� Deze ‘korting’ op  de p rijs van de accom m odatie is vele m ate groter dan de bedragen 

die verenigingen in de vorm  van subsidie krijgen. 

�� De gem eente heeft invloed op  de financiën van de verenigingen. De invloed door 

m idden van huurprijzen van accom m odaties, die bepaald w orden binnen het 

accom m odatiebeleid, is vele m ale groter dan de invloed door m iddel van subsidies. 

De korting op  de veldhuur ligt aanzienlijk hoger dan de subsidies. 

�� O ok de im pact op  de gem eentelijke financiën is groter.  

�� In de huurcontracten binnen het accom m odatiebeleid staat niet w elke p restaties 

verenigingen m oeten leveren als tegenprestatie voor de korting op  de veldhuur. 

Daarom  heeft de gem eente w einig zekerheid ten aanzien van de levering van de 

m aatschappelijke p restaties door de verenigingen. 

2-3� aanbevelingen 

De rekenkam er kom t op  basis van dit onderzoek tot de volgende aanbevelingen aan 

het college van B en W : 

1� Form uleer het accom m odatiebeleid in sam enhang m et respectievelijk het 

sportbeleid en het cultuurbeleid in die zin dat de doelstellingen en de m anieren 

w aarop  het college deze doelen w il bereiken consistent zijn. Leg dit beleid voor aan 

de gem eenteraad. Besteed hierbij aandacht aan: 

�� het beoogde activiteitenaanbod; 

�� de beoogde participatie (al dan niet door doelgroepen); 

�� bezuinigingsdoelstellingen. 

 

2� Herform uleer doelen en uitvoeringsregels binnen het sport- en cultuurbeleid. Leg 

deze doelen en uitvoeringsregels voor aan de gem eenteraad. N eem  hierbij het 

volgende in acht: 

�� G eef p rioriteiten helder aan. 

�� G eef specifiek aan hoeveel activiteiten, voor w elke doelgroep  en hoeveel m ensen de 

gem eente beoogt. 
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�� G eef duidelijk aan w at de gem eente verstaat onder vitale verenigingen en voldoende 

betaalbare accom m odaties. 

�� Form uleer een helder toetsingskader dat aangeeft w anneer een vereniging 

activiteiten zelf kan betalen en w anneer het doel voldoende vitale verenigingen nog 

niet bereikt is.  

�� Form uleer vuistregels ten aanzien van redelijke inkom sten uit andere bronnen zoals 

contributies, barprijzen en sponsoring.  

�� Heb daarbij oog voor verenigingen m et een achterstand om dat zij bijvoorbeeld lange 

tijd geen subsidie hebben ontvangen voor nieuw e gebouw en. 

�� Form uleer uitvoeringsregels ten aanzien van incidentele subsidie. 

 

3� Maak in subsidie- en verhuurovereenkom sten heldere afspraken m et verenigingen 

over de door hen te leveren prestaties. Specificeer deelnem ers en type activiteiten. 

 

4� Monitor het nakom en van deze p restaties en het bereiken van de beoogde effecten 

in het kader van het subsidieproces en het accom m odatiebeleid op  een 

system atische m anier. 

 



Lansingerland
Rekenkamer

32 sturen op afstand
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3�reactie en naw oord 

3-1� reactie college van B  en W  

O nlangs hebben w ij van u het conceptrapport ‘Subsidies Lansingerland’ voor 

bestuurlijk w ederhoor ontvangen. In de begeleidende brief stelt u ons in de 

gelegenheid te reageren op  de voorlopige onderzoeksresultaten en conclusies en 

verzoekt ons aan te geven of w ij de aanbevelingen zullen overnem en. U  verzocht ons 

er zorg voor te dragen dat de gevraagde reactie u uiterlijk 29 juli 2011 heeft bereikt. 

Door m iddel van een brief m et kenm erk U 11.33058 hebben w ij de telefonische 

afspraak m et een van uw  m edew erkers, inzake ons verzoek om  uitstel voor het 

aanleveren van onze reactie bevestigd.  

 

In het onderzoek concludeert u dat in het sport-, cultuur- en subsidiebeleid 

onvoldoende concrete doelen en uitvoeringsregels vastgesteld zijn. Hierdoor is 

onduidelijk of en in w elke m ate de ingezette financiële m iddelen bijdragen aan het 

realiseren van de beoogde m aatschappelijke effecten. W ij delen uw  zorgen hierover en 

onderkennen de w enselijkheid en noodzaak voor het stellen van scherpere kaders. De 

afgelopen jaren hebben w ij verschillende stappen ondernom en tot het form uleren van 

een m eer zakelijke subsidiëring gericht op  het bereiken van concrete 

m aatschappelijke effecten. Voorbeelden hiervan zijn de doelgerichte W MO -subsidies 

en de doelgroepbepaling binnen sport. Bij de totstandkom ing van de nieuw e 

subsidieverordening 2012 zullen w ij uw  conclusies betrekken. 

 

W ij m erken op  dat de om slag naar een zakelijkere en doelgerichte subsidieverlening 

een om slag in denken en cultuur m et zich m eebrengt. Zow el voor de gem eentelijke 

overheid als voor de betrokken organisaties. Hoew el w ij in het ontw ikkeltraject al een 

aantal concrete stappen hebben gezet vergt het nog enige tijd alvorens de gew enste 

om slag geheel is bereikt. U w  aanbevelingen onderschrijven w ij door de ingezette lijn.  

 

W ij hechten eraan te constateren dat u gaande uw  onderzoek en in de rapportage op  

basis van de reacties van de organisaties het elem ent accom m odaties heeft 

m eegenom en. Dit om dat de relatie tussen subsidie en accom m odaties zo nadrukkelijk 

terugkw am  in de reacties van de organisaties. 

W ij verklaren dit door de noodzakelijke, m aar voor de organisaties ingrijpende 

veranderingen zow el op  het terrein van de m eer zakelijke en p restatiegerichte 

subsidieverlening als de verzakelijking in het accom m odatiebeleid.  

 

U  constateert terecht dat de huurprijskorting op  de huisvesting, zijnde het verschil 

tussen de kostprijs en de verhuurprijs, voor een aantal huurders een veelvoud is van 

de directe subsidiëring. In dit verband adviseert u het college om  het 

accom m odatiebeleid opnieuw  te form uleren en hierbij de verbinding te leggen m et 

het inhoudelijke sport- en cultuurbeleid.  

 

In financieel opzicht delen w ij uw  m ening. Bij het vaststellen van toekom stig 

tarievenbeleid zullen w ij de indirecte subsidiering expliciet in beeld brengen en 
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benutten als sturingsinstrum ent. O ok zullen w ij uw  suggestie inzake de verdere 

inhoudelijke integratie van de beleidsvelden betrekken bij de beleidsontw ikkeling.  

 

W ij danken u voor uw  gedegen onderzoek en zullen uw  conclusies betrekken bij de 

toekom stige beleidsontw ikkeling. 

3-2� naw oord 

De rekenkam er dankt het college van B en W  voor de reactie op  het rapport. De 

rekenkam er is verheugd dat het college zich kan vinden in de aanbevelingen en er 

m ee aan de slag gaat. Voor de rekenkam er is het echter niet helder of het college de 

aanbevelingen overneem t, of dat het er alleen ‘m ee aan de slag gaat’. De rekenkam er 

neem t aan dat het de uitspraken van het college zo m oet opvatten dat het college de 

aanbevelingen overneem t. Als dit niet is w at het college voor ogen heeft, dan dient het 

college alsnog concreet te m otiveren w aarom  het specifieke aanbevelingen niet 

overneem t. Het college m aakt bovendien niet concreet op  w elke m anier en binnen 

w elke term ijn het de aanbevelingen im plem enteert. 

 

Volgens de Verordening Rekenkam er Lansingerland, kan de raad het college opdragen 

om , als hij de aanbevelingen van de rekenkam er overneem t, te kom en m et een plan 

van aanpak. De rekenkam er acht het van belang dat de raad het college opdraagt om  

binnen een door de raad te stellen term ijn m et een plan van aanpak te kom en. Dit 

plan van aanpak is de aangew ezen plek voor het college om  aan te geven op  w elke 

term ijn en op  w elke m anier het de aanbevelingen w il im plem enteren. 

 

Een voorbeeld van de onvoldoende concrete reactie is te vinden in de derde alinea van 

de reactie van het college. Het college schrijft dat het de aanbevelingen van de 

rekenkam er onderschrijft door de ingezette lijn. Dit is echter niet hetzelfde als de 

toezegging dat de aanbevelingen overgenom en w orden. O ndanks de recente 

verbeteringen, kent het beleid nog diverse punten die volgens de conclusies en 

aanbevelingen van de rekenkam er verbetering behoeven. Het college geeft niet 

concreet aan hoe het ervoor gaat zorgen dat de ingezette lijn w ordt doorgezet zodat de 

aanbevelingen van de rekenkam er w orden geïm plem enteerd.  

 

In de tw eede alinea geeft het college aan dat het bij de totstandkom ing van de nieuw e 

subsidieverordening 2012 de conclusies van het rekenkam errapport zal betrekken. De 

rekenkam er w il er hierbij nogm aals op  w ijzen dat voor de im plem entatie van de 

aanbevelingen, het noodzakelijk is om  niet alleen de subsidieverordening aan te 

passen, m aar dat het inhoudelijke beleid, als het sport-, jeugd- en cultuurbeleid in 

sam enhang m et het subsidiebeleid aangepast dient te w orden. In het inhoudelijke 

beleid w orden im m ers de doelen w aartoe de subsidies verstrekt w orden 

gespecificeerd.           

 

Desalniettem in w aardeert de rekenkam er de ingeslagen w eg en de w elw illendheid 

van het college om  het beleid voor subsidieverlening en accom m odatieverhuur te 

verbeteren. In een tijd w aarin de verhouding tussen gem eentelijke doelen en 

beschikbare m iddelen onder een steeds grotere spanning zal kom en te staan, zal dit 

van groot belang zijn. 



nota van bevindingen
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1�inleiding 

1-1� inleiding 

Het toekennen van subsidies is voor de gem eente een belangrijk m iddel om  haar 

doelen te realiseren. Dit kunnen doelen zijn op  het terrein van bijvoorbeeld het 

sociaal-cultureelbeleid, het cultuurbeleid of het sportbeleid. Jaarlijks verleent de 

gem eente Lansingerland voor ongeveer € 4 m iljoen aan subsidies. Meer dan 100 

organisaties krijgen op  deze m anier financiële ondersteuning. 

 

Voor de burger zijn de effecten die zij m erken van subsidies belangrijk. Een effect kan 

bijvoorbeeld zijn dat een vereniging in staat is om  voor een betaalbaar tarief 

trainingen aan te bieden. Voor verenigingen is het van belang dat subsidies op  een 

transparante m anier op  basis van objectieve criteria w orden verstrekt. Als gem eenten 

m oeten bezuinigen is het bovendien van belang dat burgers inzicht kunnen hebben in 

de keuzes die de gem eente daarbij m aakt. W aarom  kiest de gem eente om  bepaalde 

activiteiten nog w el te subsidiëren en anderen niet? 

 

N aast subsidies ondersteunt de gem eente verenigingen door aan de verenigingen 

velden en andere accom m odaties te verhuren tegen een prijs die lager is dan de 

kostprijs voor de gem eente. De financiële ondersteuning die verenigingen op  deze 

m anier ontvangen is voor hen vaak belangrijker dan de subsidies. Daarom  gaat dit 

rapport ook in op  het accom m odatiebeleid.    

 

In het licht van bezuinigingen,� het belang dat diverse partijen hechten aan 

verenigingsondersteuning en de verschillen die bestonden tussen de gem eenten voor 

de fusie in Lansingerland, zijn subsidies en de p rijzen van accom m odaties een 

belangrijk onderw erp  van discussie. Het belang dat diverse partijen hechten aan 

verenigingsondersteuning blijkt onder andere uit de opkom st bij discussieavonden 

over het subsidie- en accom m odatiebeleid en de aandacht van gem eenteraadsleden 

hiervoor. Zo gaven raadsleden in een brief van 20 januari 2010 aan dat zij regelm atig 

aan het college hebben gevraagd naar de m eetbaarheid en transparantie van de 

beoogde m aatschappelijke effecten. Zij vonden dat de beantw oording van deze vragen 

door het college onbevredigd is gebleven. O ok de verschillen die bestonden tussen de 

drie oude gem eenten en het risico dat bij harm onisatie som m ige subsidies naar 

beneden bijgesteld zullen w orden, m aakt het subsidiebeleid een precair onderw erp . 

Dit alles m aakt het zinvol dat de rekenkam er onderzoek doet naar subsidies en de 

verhuur van accom m odaties. 
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1-2� doel en vraagstelling 

1-2-1� doelstelling 

Met dit onderzoek beoogt de rekenkam er inzicht te verschaffen in de effecten van de 

verleende subsidies en de verhouding m et de gem eentelijke beleidsdoelen.  

1-2-2� centrale vraag 

De centrale vraag luidt als volgt: 

W elke effecten hebben de door de gem eente verleende subsidies en hoe verhouden 

deze effecten zich tot de gem eentelijke beleidsdoelen? 

1-2-3� deelvragen 

T er beantw oording van de centrale vraag, kent dit onderzoek de volgende deelvragen: 

 

1� W elke beleidsdoelen streeft de gem eente na m et het verlenen van subsidies? 

2� W elke effecten hebben de subsidies op  de gesubsidieerde organisaties?  

3� W elke effecten hebben de subsidies voor de burgers die te m aken hebben m et de 

gesubsidieerde organisaties? 

4� Hoe verhouden de effecten van de subsidies zich tot de beleidsdoelen?  

 

Daarnaast gaat dit rapport ook in op  het accom m odatiebeleid. Binnen dit beleid 

verhuurt de gem eente sportvelden en andere accom m odaties aan verenigingen tegen 

een gereduceerd tarief. Dit is net als subsidies een vorm  van verenigings-

ondersteuning. Daarom  besteedt dit rapport ook aandacht aan de tarieven voor de 

huur van accom m odaties. 

 

Bij het beantw oorden van de bovenstaande onderzoeksvraag, zal de rekenkam er ook 

ingaan op  de criteria voor het verdelen van subsidies en het bepalen van de tarieven 

voor de veldhuur. O ok zal aan de orde kom en w elke afspraken de gem eente m aakt 

m et de verenigingen over de door de verenigingen te leveren prestaties en of deze 

afspraken conform  de door de gem eente bepaalde criteria zijn. Daarnaast kom t de 

vraag aan bod of de gem eente zicht heeft op  de nakom ing van de afspraken.    

1-3� afbakening onderzoek 

De gem eente onderscheidt subsidies voor basisvoorzieningen en subsidies voor 

specifieke voorzieningen. Het grootste gedeelte van het budget is bestem d voor 

zogenaam de basisvoorzieningen. Hierbij m oet m en denken aan de bibliotheek, 

gezondheidszorg, m aatschappelijke dienstverlening en de gem eentelijke taken in het 

kader van de W et m aatschappelijke ondersteuning. Het gaat hier vaak om  taken die 

de gem eente m oet uitvoeren, de zogenaam de w ettelijke taken. Doorgaans hebben 

deze gesubsidieerde instellingen m ensen in dienst.  

 

Hiertegenover staan de specifieke voorzieningen binnen het zogenaam de autonom e 

beleid. Hierbij heeft de gem eente m eer ruim te om  te variëren in de hoogte en in de 

activiteiten die de gem eente verkiest te subsidiëren. De ondersteuning van sport- en 

m uziekverenigingen valt hier bijvoorbeeld onder. Voor het jaar 2010 gaf de gem eente 

Lansingerland € 495.374,00 uit aan sportsubsidies en € 334.706,00 aan 

cultuursubsidies.� O ver het algem een gaan bij deze subsidies kleinere bedragen om  
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dan bij de basisvoorzieningen. O m dat de gem eente de m eeste beleidsvrijheid heeft bij 

de niet w ettelijke taken, zullen de subsidies hiervoor in het kader van deze studie 

onderzocht w orden.  

 

Het onderzoek richt zich op  subsidies die sinds 2008 zijn verleend voor activiteiten 

vanaf 2009. De reden om  het onderzoek te beperken tot deze recente jaren is dat het 

subsidiebeleid recent veranderd is en geleidelijk w ordt ingevoerd. Bij dit recente 

subsidiebeleid ligt de nadruk sterker op  het bereiken van beleidsdoelen door het 

leveren van bepaalde p restaties.  

 

Dit onderzoek richt zich op  de effecten van subsidies en de objectieve en transparante 

verdeling van gem eentelijke m iddelen over verenigingen. Daarom  gaat het alleen in 

op  regels en beleid voor zover zij van invloed zijn op  het bereiken van effecten m et 

behulp  van subsidies en op  de objectieve en transparante verdeling. Ander beleid, 

w et- en regelgeving die p rim air zien op  rechtm atigheid kom en niet aan de orde. 

 

Het subsidiebeleid is nauw  verbonden m et het accom m odatiebeleid van de gem eente. 

Vaak huren gesubsidieerde organisaties ruim ten en velden van de gem eente. In 

vrijw el alle gevallen verhuurt de gem eente deze ruim ten voor een gereduceerd tarief. 

In andere gevallen krijgen gesubsidieerde organisaties een subsidie die specifiek 

bedoeld is voor de locatie en w ordt deze subsidie direct verrekend m et de huur. 

O m dat de locaties en de bijbehorende kosten van groot belang zijn voor de 

organisaties, besteedt de rekenkam er ook aandacht aan de rol van de gem eente bij 

locatieverhuur.    

1-4� korte introdu ctie gesu bsidieerde organisaties 

Dit onderzoek richt zich op  verschillende gesubsidieerde organisaties. O m dat de 

m eeste organisaties verenigingen zijn, hanteert dit rapport de term  vereniging voor 

alle gesubsidieerde organisaties. 

 

Voor dit onderzoek heeft de rekenkam er zeven verenigingen nader onderzocht. Voor 

de representativiteit is het van belang dat deze nader onderzochte verenigingen op  

verschillende kenm erken voldoende overeenkom en m et de diversiteit aan 

verenigingen in Lansingerland in het algem een. De rekenkam er heeft hierbij gekeken 

naar de volgende kenm erken: culturele en sportorganisaties, organisaties die veel en 

w einig subsidie ontvangen, organisaties m et veel en w einig andere inkom sten, 

organisaties uit de verschillende kernen en organisaties m et een verschillende 

leeftijdsopbouw  voor w at betreft het ledenbestand. Met de selectie heeft de 

rekenkam er 22%  van alle gesubsidieerde sport en cultuur organisaties onderzocht. N a 

een verkenning van het gehele gem eentelijke subsidiedossier, zijn de volgende 

organisaties nader onderzocht. 

 

Jay’s Place 

Jay’s Place is een m uziekschool gevestigd in Bergschenhoek. Er zijn in totaal 400 

leerlingen die individuele lessen en w orkshops volgen of via school of de 

buitenschoolse opvang deelnem en aan activiteiten van Jay’s Place. Jay’s Place 

organiseert ook op tredens voor de leerlingen. De accom m odatie ‘het Polderhuis’ w ordt 

gehuurd van de gem eente. Voor het jaar 2010 is voor de m uziekschool een subsidie 

van € 93.000 verleend en voor 2011 € 90.355.  
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C oncordia 

C oncordia is een m uziekvereniging uit Bergschenhoek. De vereniging heeft totaal 100 

leden. C oncordia heeft een hoofdorkest en een leerlingenorkest daarnaast is er een 

Melody Percussion-orkest. De leden kunnen m uziekles volgen bij de vereniging. Het 

orkest huurt een accom m odatie van de gem eente. Voor 2009 en 2010 ontving 

C oncordia voor de accom m odatie een subsidie van ongeveer € 64.000 die de gem eente 

verrekent m et de huur. Daarnaast ontvangt de vereniging subsidie voor de activiteiten 

van ongeveer € 10.000. Voor 2011 is dit iets teruggebracht naar in het totaal € 73.339. Er 

w ordt m eerdere keren per jaar opgetreden voor in totaal 1.000 toeschouw ers. Zo 

verzorgt C oncordia ook de m uzikale ondersteuning van de 4 m eiherdenking. 

 

H elicon 

Helicon is een m uziekvereniging uit Berkel en Rodenrijs. N aast de m uziek afdeling is 

er ook een tw irl-groep . T w irlen is een com binatie van turnen, ballet, ritm ische 

gym nastiek en m ajorette. Helicon telt 85 leden. Het harm onie/fanfare orkest heeft 35 

leden en de tw irl-groep  telt 35 leden en er is een jeugdorkest. De vereniging huurt een 

ruim te van een kerk en ontvangt geen subsidie voor de accom m odatie. Voor de tw irl-

goep  w ordt een sportzaal gehuurd. De vereniging ontving voor de activiteiten in 2009 

en 2010 zo’n € 6.000 subsidie. Voor 2011 w as dit € 5664. Helicon verzorgt onder andere 

de volgende publieksactiviteiten: het opluisteren van het kindercarnaval door tw irl-

groepen, het opluisteren van het internationale voetbaltournooi van T O G B, het 

opluisteren van de viering van K oninginnendag en diverse eigen optredens en 

concerten.    

 

C V V  Berkel 

C VV Berkel is een voetbalvereniging uit Berkel en Rodenrijs. C VV speelt 

zaterdagcom petitie en zit op  sportcom plex het Hoge Land. In totaal voetballen er 810 

leden. De velden w orden geëxploiteerd door de gem eente en gehuurd door de 

vereniging tegen een tarief dat lager is dan de kostprijs. Voor het jaar 2010 heeft  de 

vereniging subsidie ontvangen voor de activiteiten ter w aarde van € 1.000 en in 2011 

ter w aarde van € 2.500. Daarnaast heeft de vereniging subsidie ontvangen voor een 

kleedkam ercom plex. De gehele opstal, w aaronder de kleedkam ers, is in eigendom  van 

de verenigingen. Hieraan heeft de gem eente een bijdrage geleverd toen de vereniging 

verhuisd m oest w orden, om dat op  de oude locatie huizen gebouw d w erden. 

 

BV C B  

BVC B is een voetbalverenging uit Bergschenhoek m et ongeveer 950 leden. BVC B speelt 

zaterdagcom petitie. De vereniging heeft ook tennisbanen. Er zijn 300 leden bij de 

tennisafdeling. De voetbalvelden w orden geëxploiteerd door de gem eente en gehuurd 

door de verenigingen tegen een tarief dat lager is dan de kostprijs voor de gem eente. 

Eind 2010 voerden de gem eente en BVC B discussie over de verhoging van de huurprijs 

voor de velden, de overgangsregeling in verband m et deze huurverhoging en de 

subsidie. Voor 2011 heeft de gem eente een subsidie van € 5.901 toegekend voor het 

aantal jeugdleden en € 7.500 in het kader van de overgangsregeling vanw ege de hogere 

veldhuur tarieven. Daarnaast loopt de aanvraag nog voor een subsidie op  een 

kleedkam ercom plex. 

 

 

 

 



 

 

25 scheidsrechter noch dirigent 

H ockeyvereniging B leisw ijk  

De hockeyvereniging kent ruim  400 leden. De accom m odatie bestaat uit tw ee velden 

w aarvan één w ordt geëxploiteerd door de verenging en één door de gem eente. De 

huurprijs voor het veld is volgens de gem eente lager dan de kostprijs. De vereniging 

ontving voor 2009 € 1.660 subsidie. Voor 2010 w as dit € 15.000. Dit w as een incidentele 

subsidie voor de renovatie van de kleedkam ers. Voor 2011 is € 2.947 toegekend op  

basis van het aantal jeugdleden. 

 

W eidevogels 

De W eidevogels is een korfbalvereniging uit Bleisw ijk. De vereniging kent 250 leden. 

De W eidevogels huren accom m odatie van de gem eente w aarvoor ze in het verleden 

accom m odatiesubsidie kregen. In 2011 hebben de W eidevogels € 4.578 subsidie 

gekregen in het kader van de overgangsregeling binnen het accom m odatiebeleid. Voor 

w at betreft de W eidevogels heeft alleen een dossierstudie plaatsgevonden om dat het 

bestuur niet beschikbaar w as voor een gesprek. 

1-5� leesw ijzer 

Deze nota van bevindingen is als volgt opgebouw d. Hoofdstuk tw ee geeft een 

introductie op  het subsidieproces. Dit hoofdstuk sluit af m et een beschrijving van de 

norm en die voor subsidieprocessen gehanteerd w orden. Het daaropvolgende 

hoofdstuk gaat in op  de doelen en uitvoeringsregels die de gem eente hanteert bij het 

verstrekken van sport- en cultuursubsidies. In dit hoofdstuk w ordt getoetst of deze 

doelen en uitvoeringsregels kenbaar, concreet en consistent zijn en of ze objectieve 

criteria bevatten voor de verdeling van de beschikbare m iddelen. Hoofdstuk 4 gaat 

vervolgens in op  de p restatieafspraken die de gem eente m et de verenigingen m aakt 

bij het verstrekken van de subsidies en de effecten die deze subsidies tot gevolg 

zouden m oeten hebben. Dit hoofdstuk gaat in op  de vragen of (1) de 

p restatieafspraken concreet zijn, of (2) de p restatieafspraken in lijn zijn m et de doelen 

en uitvoeringsregels van de gem eente, of (3) de subsidie het activiteitenaanbod 

beïnvloed en of (4) de p restatieafspraken w orden nagekom en. Hoofdstuk 5 gaat in op  

het accom m odatiebeleid. Hierbij w ordt, net als eerder bij de subsidies, ook getoetst of 

de doelen en de uitvoeringsregels die hierbij gehanteerd w orden kenbaar, concreet, 

objectief en consistent zijn. Daarnaast kom t de vraag aan de orde of deze doelen en 

uitvoeringsregels goed w orden toegepast. 
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2�u itgangspunten su bsidieproces 

2-1� inleiding 

Dit hoofdstuk legt de belangrijkste begrippen binnen het subsidieproces uit. Allereerst 

besteedt het aandacht aan de verschillende stappen die de gem eente en de 

verenigingen doorlopen binnen het subsidieproces. Vervolgens gaat dit rapport in op  

de relatie tussen de gem eentelijke doelen en de effecten van subsidies. Hierbij w ordt 

speciale aandacht besteed aan het beleid in Lansingerland. T ot slot beschrijft dit 

hoofdstuk de norm en die voor subsidieverstrekking gelden.  

2-2� fasen binnen h et su bsidieproces 

Figuur 2-1 laat de verschillende stappen binnen het subsidieproces zien.  
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Subsidieverstrekking kent doorgaans de volgende stappen. De activiteiten die de 

gem eente subsidieert vinden plaats in een bepaald jaar, bijvoorbeeld 2010. In het jaar 

daarvoor dient degene die deze activiteit w il gaan uitvoeren een subsidieaanvraag in. 
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Het is de bedoeling dat de gem eente al eerder heeft aangegeven w elk beleid zij w il 

voeren en op  w elke m anier zij het instrum ent subsidies daarbij w il inzetten. Dan 

w eten de aanvragers voor w elke type activiteiten ze subsidie kunnen aanvragen en 

heeft de gem eente een kader voor de beoordeling. In reactie op  de subsidieaanvraag 

kan de gem eente beslissen om  de subsidie te verlenen. Hierbij toetst de gem eente aan 

het beleid. O p  dat m om ent stelt de gem eente doorgaans ook geld beschikbaar in de 

vorm  van een voorschot. Als de activiteit, w aarvoor de subsidie is aangevraagd, is 

afgerond, laat de gesubsidieerde organisatie in zijn verantw oording zien dat hij 

datgene heeft gedaan w aarvoor de subsidie is verleend. Als de subsidie is verleend 

voor 2010, gebeurt de verantw oording doorgaans in 2011. Als de gem eente het eens is 

m et de verantw oording, stelt de gem eente de subsidie vast en is de subsidie definitief. 

2-3� doelen en effecten 

De gem eente verstrekt subsidies m et bepaalde doelen voor ogen. De gem eente w il dat 

de subsidies in de sam enleving een bepaald effect hebben. Eerst kom t in dit rapport de 

relatie tussen doelen en effecten aan de orde. Vervolgens w ordt een voorbeeld van 

deze relatie uitgew erkt.  

2-3-1� relatie tu ssen doelen en effecten 

Figuur 2-2 geeft schem atische de relatie tussen doelen en effecten aan. 

O p  hoofdlijnen kom t de relatie tussen doelen en effecten op  het volgende neer. De 

gem eente streeft beleidsdoelen na. Een instrum ent om  deze te bereiken zijn subsidies. 

Vervolgens, als de gem eente deze subsidies verstrekt heeft, hebben deze subsidies 

doorgaans een effect op  andere partijen dan de gem eente. De gevolgen van subsidies 

buiten de gem eentelijke organisatie noem en w e de effecten. Deze effecten kunnen 

concreet zijn, bijvoorbeeld een gesubsidieerde instelling verricht bepaalde p restaties 

of een gesubsidieerde instelling w ordt financieel gezonder. Een effect kan echter ook 

breder zijn. Zo’n breed m aatschappelijk effect zou dan het gevolg van de p restaties 

van de gesubsidieerde instelling kunnen zijn. Maatschappelijke effecten zijn m inder 

concreet dan de p restaties w aarvoor de vereniging subsidie krijgt.  
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Het is de bedoeling dat de afgesproken prestaties een directe link hebben m et de 

doelen van de gem eente. Daarom  w orden er p restatieafspraken gem aakt tussen de 

verenigingen en de gem eente. Hierin spreken ze af w elke p restaties de vereniging gaat 

leveren.  

 

O m  van doelen naar door gesubsidieerde instellingen geleverde p restaties te kom en, 

m oet de gem eente de doelen in uitvoeringsregels vertalen. Dit zijn regels die de 

gem eente in concrete gevallen zelf hanteert bij het verstrekken van subsidie. Aan de 

hand van deze uitvoeringsregels m aakt de gem eente p restatieafspraken m et de 

gesubsidieerde instellingen.  

2-3-2� concreet voorbeeld 

Figuur 2-3 illustreert de relatie tussen doelen en effecten m et een concreet voorbeeld.  

De gem eente begint m et het om schrijven van haar doelen in bijvoorbeeld een nota. 

Een voorbeeld van zo’n doel is ‘verenigingen bieden trainingen aan’.  

 

Een concreet effect van een subsidie kan zijn dat een vereniging in financiële zin in 

staat w ordt gesteld om  sportlessen aan te bieden. De gem eente kan bijvoorbeeld 

concreet afspreken dat een vereniging subsidie krijgt als zij m inim aal 22 lessen per 

jaar geeft. Deze financiële bijdrage kan ook het effect hebben dat de vereniging 

financieel gezond blijft en in staat blijft om  de lessen aan te bieden. In figuur 2-3 is dit 

aangeduid m et de term  vitale vereniging. Vervolgens is het de bedoeling dat de 
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activiteiten een m aatschappelijk effect hebben, zoals dat de inw oners van 

Lansingerland voldoende sporten. 

 

Bij het verstrekken van subsidies spelen de uitvoeringsregels een belangrijke rol. In de 

uitvoeringsregels kan bijvoorbeeld staan dat de gem eente een basissubsidie voor 

jeugdleden verstrekt van € 7 per jeugdlid als een vereniging tenm inste 22 w eken per 

jaar lessen aanbiedt. Vervolgens kan dan in de p restatieafspraak m et een vereniging 

staan dat de vereniging m inim aal 22 w eken per jaar voetbaltraining aanbiedt voor alle 

jeugdleden.     

2-4� beleid van Lansingerland 

Beleidsdocum enten en regelgeving van de gem eente Lansingerland kennen 

bepalingen over het subsidieproces. Deze zijn te vinden in de Algem ene 

subsidieverordening, de kadernotitie subsidiebeleid, ‘Sam en doen, sam en delen’ en de 

‘N adere regels en overgangsregeling uitvoering subsidiebeleid’ (hierna: ‘N adere 

regels’). De algem ene subsidie verordening en de kadernotitie kom en hier 

achtereenvolgens aan de orde. In de ‘N adere regels’ staan m inder algem ene 

bepalingen en daarom  kom en die later aan de orde. 

 

In de Algem ene subsidieverordening van Lansingerland staat het volgende over de 

relatie tussen subsidies, doelen, en effecten. De verordening beschrijft w at een 

p restatiesubsidie is. Dit is een subsidie gericht op  de m aatschappelijke effecten van de 

activiteiten, gerelateerd aan aantallen prestaties, activiteiten of diensten en gericht op  

een vooraf qua sam enstelling en grootte vastgestelde doelgroep . O ok geeft de 

verordening aan dat de raad de inhoudelijke beleidsdoelstellingen vaststelt in de vorm  

van beleids- en kadernota’s. Volgens artikel 17 van de Algem ene subsidieverordening 

m oeten de verenigingen nadat zij de activiteiten hebben verricht, een verslag indienen 

bij de gem eente m et daarin een vergelijking tussen de nagestreefde en gerealiseerde 

doelstellingen, activiteiten en m aatschappelijke effecten. 

 

In Lansingerland staan de algem ene kaders voor het toekennen van subsidies 

beschreven in de kadernotitie subsidiebeleid, ‘Sam en doen, sam en delen’. Een 

belangrijk onderdeel van deze nota is de relatie tussen beleid en subsidies. De nota 

schrijft het volgende voor: 

• De gesubsidieerde activiteiten m oeten passen binnen de in de ‘visie Lansingerland’ 

en het collegeprogram m a om schreven doelstellingen, het actuele beleid en ze m oeten 

daarbinnen ook voldoende p rioriteit hebben. 

• De gem eente zet subsidies gericht in om  beleidsdoelen te realiseren en 

m aatschappelijk gew enste effecten te bereiken. 

• De gem eente kiest in veel gevallen voor de p restatiesubsidie. Hierbij legt m en 

p restatieafspraken vast in een subsidieovereenkom st. 

 

Sam engevat is het de bedoeling dat de gem eente beleid form uleert en hierbij concrete 

beleidsdoelen benoem t die de gem eente m et behulp  van subsidies w il realiseren. In de 

p restatieafspraken spreekt de gem eente af m et de gesubsidieerde instellingen hoe zij 

deze beleidsdoelen gaan realiseren. De gem eente dient ervoor te zorgen dat de 

p restatieafspraken zo gem aakt w orden dat deze in lijn zijn m et de gem eentelijke 

doelen.  
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In septem ber 2008 stem de de raad in m et de kadernotitie. Deze nieuw e system atiek 

speelde voor het eerst een rol bij de in 2009 aangevraagde subsidies voor de 

activiteiten in het jaar 2010. In het kader van de overgangsregeling staat in de 

kadernotitie het volgende over het w erken m et p restatieafspraken. ‘Voor organisaties 

die nog niet eerder een subsidieovereenkom st sloten m et de gem eente, zal een 

overgangsterm ijn w orden aangehouden van drie jaar. In die periode kan w orden 

toegegroeid naar het vastleggen van prestatieafspraken in een subsidieovereenkom st.’  

2-5� norm en bij su bsidieverlening 

U it het voorafgaande heeft de rekenkam er de norm en herleid die zij hanteert bij het 

beoordelen van het subsidieproces. Allereerst m oeten burgers, gem eenteraadsleden 

en am btenaren inzicht kunnen krijgen in de activiteiten die de gem eente w il 

subsidiëren en de doelen die de gem eente daarbij nastreeft. Hiervoor is het 

noodzakelijk dat zij de doelen van de gem eente ergens m oeten kunnen vinden; ze 

m oeten kenbaar zijn. O m  inzicht te krijgen in de activiteiten die de gem eente w il 

subsidiëren m oeten de doelen duidelijk zijn om schreven. Daarnaast m oeten de doelen 

zo concreet zijn om schreven dat zij richting kunnen geven aan de besluiten om  

subsidie te verlenen.  

 

Bovendien is het belangrijk dat de doelen en de uitvoeringsregels die de gem eente 

hanteert consistent zijn. Deze doelen en regels m ogen niet m et elkaar in conflict 

kom en, m aar m oeten een goede uitw erking van elkaar zijn.  

 

T ot slot is het voor w at betreft de relatie tussen effecten en doelen van belang dat de 

subsidies een positief effect hebben op  het behalen van de doelen. Dit effect m oet 

substantieel zijn. 

 

De volgende tabel vat de hierboven genoem de algem ene norm en sam en. Aan dit 

norm enkader w ordt in de volgende hoofdstukken getoetst.  
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3�doelen en u itvoeringsregels  

3-1� inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de beleidsdoelen zoals deze terug te vinden zijn in het 

subsidiebeleid in Lansingerland. In dit hoofdstuk kom t de onderzoeksvraag aan de 

orde w elke beleidsdoelen de gem eente nastreeft m et het verlenen van subsidies. Dit 

hoofdstuk beschrijft ook hoe de doelen vertaald zijn in uitvoeringsregels. Daarnaast 

w ordt ingegaan op  de vraag of de doelen en uitvoeringsregels kenbaar, concreet, 

objectief en consistent zijn. N aast de beschrijving van de inhoudelijk doelen w ordt er 

in dit hoofdstuk getoetst aan de volgende norm en: 
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In het vorige hoofdstuk staat een toelichting op  de norm en uit de bovenstaande tabel. 

Enkele criteria verdienen nog een toelichting. Het criterium  dat de doelen op  een 

logische plaats te vinden m oeten zijn, is van belang om dat inw oners en am btenaren 

de doelen m oeten kunnen vinden; doelen over cultuur m oeten staan in een 

cultuurnota en niet bijvoorbeeld in een voetnoot van een algem ene nota. Het 

criterium  dat uit de doelen volgt w elk type p restaties, naar aard en doelgroep , w el en 

niet subsidiabel zijn, m oet als volgt w orden opgevat. Een voorbeeld van een aard van 

een activiteit die concreet genoeg is om schreven is bijvoorbeeld hockeytrainingen en 

niet ‘activiteiten in het algem een’. Een voorbeeld van een concrete doelgroep  is 

jongeren tot en m et 17 jaar.    
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Dit hoofdstuk is als volgt opgebouw d. Het begint m et de vindplaatsen van de doelen. 

Deze paragraaf gaat specifiek in op  het ontbreken van de sportnota. In de 

daaropvolgende paragraven kom t aan de orde w elke doelen de gem eente gesteld heeft 

en w ordt er getoetst aan de volgende norm en: (a) de doelen en uitvoeringsregels zijn 

kenbaar, (b) de doelen en uitvoeringsregels zijn zo concreet om schreven dat zij 

richting kunnen geven aan de besluiten om  subsidies te verstrekken, (c) doelen en 

uitvoeringsregels bevatten objectieve criteria voor de verdeling van m iddelen en (d) de 

doelen en uitvoeringsregels zijn consistent.    

3-2� doelen in beleidsnota’s 

D e doelen voor sport zijn onvoldoende kenbaar. D e raad heeft im m ers geen sportnota 

vastgesteld. Zodoende zijn er geen sam enhangende kaders vastgesteld voor het sportbeleid. 

Enkele sportdoelen staan in andere beleidsnota’s dan de sportnota. D eze doelen zijn echter niet 

op een logische plaats terug te vinden. D e doelen binnen het cultuurbeleid zijn w el op een 

logische plaats terug te vinden. 

 

De inhoudelijke doelen van het beleid staan doorgaans beschreven in beleidsnota’s. 

Voor dit onderzoek zijn de volgende beleidsnota’s m et nam e van belang: de 

‘K adernotitie subsidiebeleid SAMEN  DO EN  - SAMEN  DELEN ’ (hierna kadernotitie), de 

‘N ota K unst en C ultuur’ en de niet vastgestelde ‘Sportnota’. Daarnaast zijn 

gem eentelijke doelen terug te vinden in het C ollegeprogram m a 2007 – 2010, Sam en 

bouw en aan Lansingerland. 

 

Een aantal doelen op  sportgebied staat in de sportnota. De raad heeft deze nota nooit 

vastgesteld. Desondanks raadplegen am btenaren van de gem eente regelm atig deze 

sportnota. Zij doen dat naar eigen zeggen om dat de reden voor het niet aannem en van 

de sportnota niet in de doelen lag.� Volgens voorm alig w ethouder Bodbijl w as de 

sportnota vooral een ruim telijke notitie en ging deze in op  de vraag w aar nieuw e 

sportvoorzieningen nodig zijn. Volgens hem  heeft de raad deze nota niet aangenom en 

om dat het eerst de ontw ikkelingen ten aanzien van w oningbouw  en dergelijke w ilde 

afw achten. Zodoende gaf de voorm alige w ethouder aan dat de nota w el w ordt 

gebruikt, m aar dat de lange term ijnplanning is losgelaten.� In de ‘N adere regels’ staan 

w el uitvoeringsregels op  sportgebied.  

 

Doordat een aangenom en sportnota ontbreekt, zijn de m eeste doelen, die de 

gem eente op  sportgebied nastreeft, niet terug te vinden in een beleidsnota. Voor zover 

in andere gem eentelijke docum enten doelen op  sportgebied staan, zijn deze doelen, 

om dat zij niet in een sportnota staan, niet op  een logische plaats terug te vinden en 

daardoor onvoldoende kenbaar.  

 

O ndanks dat de sportnota niet is vastgesteld, is het w el van belang dat de rekenkam er 

voor zover m ogelijk, een aanknopingspunt heeft voor de analyse van het sportbeleid. 

In de p raktijk w erkt de gem eente m et de doelen uit de niet aangenom en sportnota en 

andere beleidsdocum enten verw ijzen naar deze doelen. Daarom  heeft de rekenkam er 

ervoor gekozen om  de doelen uit de sportnota w el m ee te nem en bij de analyse van de 

inhoudelijke doelen van de gem eente.  
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3-3� doelen 

3-3-1� algem een 

Er zijn tw ee typen doelen. Het ene type heeft betrekking op het gew enste activiteitenaanbod en 

het andere type op de tw ee belangrijkste voorw aarden daarvoor. D e belangrijkste doelen zijn: 

�� een breed activiteitenaanbod bestaand uit: 

�� cultuurm anifestaties 

�� am ateuristische kunstbeoefening  

�� sportactiviteiten  

�� om  dit te bereiken streeft de gem eente naar: 

�� vitale verenigingen 

�� voldoende betaalbare accom m odaties   

 

Figuur 3-1 geeft een overzicht van de inhoudelijke doelen die in de volgende 

paragrafen toegelicht w orden.  

 

������	�
��	��������	�������
	��	����������	

 
 

 

Het belangrijkste doel is een breed activiteitenaanbod. Dit w erkt de gem eente nader 

uit in doelen die ingaan op  het type activiteiten dat m oet w orden aangeboden en op  

tw ee basisvoorw aarden voor een breed activiteitenaanbod: vitale verenigingen en 

voldoende betaalbare accom m odaties. Het doel breed activiteitenaanbod is slechts een 

verzam elterm . W at het college hierm ee bedoelt, w ordt uitgew erkt bij de verschillende 

activiteiten. De rekenkam er toetst in de volgende paragrafen of de doelen adequaat 

om schreven zijn. De doelen ten aanzien van de accom m odaties kom en aan de orde in 

hoofdstuk 5. 
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3-3-2� cu ltu u rm anifestaties en am ateu ristisch e kunstbeoefening 

D e cultuurdoelen zijn: (1) ‘er zijn (jaarlijkse) (cultuur)m anifestaties m et een regionale tot 

nationale uitstraling’ en (2) ‘voor de am ateuristische kunstbeoefening heeft de gem eente een op 

jong en oud afgestem d lokaal cultuuraanbod’. D eze doelen zijn kenbaar, m aar niet zo concreet 

om schreven dat het richting kan geven aan besluiten om  w el of geen subsidie te verstrekken. 

Het college heeft niet gespecificeerd om  hoeveel en w elk type cultuurm anifestaties voor w elke 

doelgroep het zou m oeten gaan. A an de hand van deze om schrijvingen kan niet objectief 

bepaald w orden w elke activiteiten de gem eente w el en niet w il subsidiëren. 

 

Het college hanteert de volgende definitie van cultuurm anifestaties: ‘culturele 

activiteiten en evenem enten w aarbij groepen m ensen bij elkaar kom en m et een 

gem eenschappelijk cultureel doel. Hierbij kan gedacht w orden aan een (straat)festival, 

culturele m arkt, atelierroute of een theater- of (klassieke) m uziekvoorstelling.’   

 

Het doel heeft het college als volgt geform uleerd: ‘Er zijn (jaarlijkse) 

(cultuur)m anifestaties m et een regionale tot nationale uitstraling.’! Voor alle 

cultuuractiviteiten geldt dat het college stelt dat het collectief voor het individu gaat, 

laagdrem peligheid een uitgangspunt is en dat de activiteiten voor iedereen 

toegankelijk m oeten zijn. Sam enw erking vindt het college hierbij belangrijk." 

 

Het college geeft w elisw aar enkele uitgangspunten aan voor het type 

cultuurm anifestaties dat het in de gem eente w il zien. Dit is echter niet specifiek 

genoeg. Het is niet duidelijk w elke m anifestaties de gem eente bij voorkeur w il 

subsidiëren. O ok geeft het college niet aan of het aantal m anifestaties m oet toenem en 

of dat het gelijk blijven of m ag afnem en.  

 

Am ateuristische kunstbeoefening definieert het college als ‘alle disciplines van kunst 

en cultuur (dans, m uziek, theater, beeldende kunst, literatuur en film /fotografie), 

w aarbij de beoefenaar niet beroepsm atig actief is.’# Daartegenover staat dat de 

gem eente geen professionele kunstbeoefening subsidieert: ‘Professionele 

kunstbeoefening valt niet binnen het gem eentelijk beleid, om dat dit niet beantw oordt 

aan de doelstelling zoals de gem eente die voor ogen heeft m et kunst en cultuur. 

Professionele kunstbeoefening w ordt gezien als beroepsbeoefening w aarm ee 

inkom sten kunnen w orden gegenereerd.’�� 

 

Het doel ten aanzien van de am ateuristische kunstbeoefening heeft het college als 

volgt geform uleerd: ‘De gem eente heeft een op  jong en oud afgestem d lokaal 

cultuuraanbod.’�� De gem eente heeft echter niet uitgew erkt hoe groot een dergelijk 

aanbod concreet zou m oeten zijn.  
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3-3-3� sportactiviteiten 

D e doelen op sportgebied zijn niet kenbaar om dat de gem eente geen doelen heeft geform uleerd 

ten aanzien van te subsidiëren activiteiten. 

 

Het college gaat in de sportnota niet eenduidig in op  w elke type activiteiten de 

gem eente w il ondersteunen m et subsidies en w at daarbij het doel is. In de ‘N adere 

regels’ staan w el uitvoeringsregels. Aan de hand van deze uitvoeringsregels kan m en 

herleiden w elke activiteiten de gem eente beoogt te ondersteunen. De doelen op  dit 

terrein heeft de gem eente echter niet expliciet aangegeven. De uitvoeringsregels 

kom en aan de orde in paragraaf 3-4.  

3-3-4� vitale verenigingen 

Het is niet duidelijk w at het college m et vitale verenigingen bedoelt.  

 

In de sportnota stelt het college dat het functioneren van verenigingen één van de 

p rioriteiten in het sportbeleid van de gem eente is. Een definitie van het begrip  vitale 

vereniging ontbreekt echter. W el schrijft het college dat het streeft naar vitale 

verenigingen die groei op  kunnen vangen en die bijdragen aan de sociale sam enhang 

in de gem eente. O p  basis van deze beschrijving is niet duidelijk w at het college p recies 

nastreeft als het over vitale verenigingen spreekt. Zijn dit financieel gezonde 

verenigingen? Verenigingen m et een groot ledenbestand? O f zijn dit bijvoorbeeld 

verenigingen die veel activiteiten organiseren?�� De gem eente heeft hierin geen 

expliciete keuze gem aakt. O m dat het doel ‘vitale verenigingen’ binnen dit onderzoek 

een belangrijke rol inneem t, heeft de rekenkam er dit begrip  nader gespecificeerd. De 

rekenkam er onderzoekt als er gesproken w ordt over vitale verenigingen m et nam e de 

financiële gezondheid van de verenigingen. De reden hiervoor is dat subsidies ingezet 

w orden om  ervoor te zorgen dat verenigingen activiteiten kunnen blijven organiseren. 

De gedachte hierachter is dat verenigingen financieel vitaal m oeten zijn om  in staat te 

zijn om  activiteiten te organiseren. 

3-4� u itvoeringregels 

3-4-1� algem een 

M et uitzondering van de uitvoeringsregels voor basis-sportactiviteiten voor de jeugd en de  

nieuw e activiteiten voor speciale doelgroepen, zijn de uitvoeringsregels niet zo concreet dat zij 

op een objectieve m anier richting kunnen geven aan de besluiten om  subsidies te verstrekken. 

N iet is duidelijk in w elk geval bij sport speciale activiteiten en verbouw - en nieuw bouw plannen 

voor subsidiëring in aanm erking kom en. O m dat bij de uitvoeringsregels voor culturele 

activiteiten de voorw aarden zo zijn dat bijna elke activiteit aan één van deze voorw aarden zal 

voldoen, zijn deze voorw aarden niet selectief. V oor zover de uitvoeringsregels gespecificeerd 

zijn, zijn ze in lijn m et de doelen. 

 

De uitvoeringsregels voor sport zijn te vinden in de ‘N adere regels’. De 

uitvoeringsregels voor cultuur staan in de kunst- en cultuurnota. Deze regels w orden 

hier achtereenvolgens besproken. 
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3-4-2� sport 

In de ‘N adere regels’ staat over de subsidiering van sport dat er een basissubsidie voor 

jeugdleden (t/m  17 jaar) is in de vorm  van een vast bedrag van € 7 per jeugdlid. Een eis 

daarbij is dat de jeugdleden w oonachtig m oeten zijn in Lansingerland en dat de 

vereniging tenm inste 22 w eken per jaar lessen aan m oet bieden. Verder is van belang 

dat speciale doelgroepen niet w orden uitgesloten van deelnam e. 

 

Daarnaast stelt het college in de ‘N adere regels’ dat nieuw e activiteiten ten behoeve 

van speciale doelgroepen gesubsidieerd kunnen w orden m et een bedrag per 

aangepaste sporter (€ 14 per lid) of per oudere (55+) (€ 7 per lid). O ok hierbij geldt de eis 

dat sporters w oonachtig m oeten zijn in Lansingerland en dat de vereniging tenm inste 

22 w eken per jaar lessen aan m oet bieden. O ver het aanbieden van activiteiten aan 

aangepaste sporters stelt de gem eente dat het m oet gaan om  activiteiten die de 

deelnam e aan sport door gehandicapten m ogelijk m aken en dat de lessen verzorgd 

m oeten w orden door bevoegd deskundig kader.  

 

Daarnaast spreekt het college in de ‘N adere regels’ over de m ogelijkheid voor het 

verstrekken van een aanvullende subsidie voor speciale activiteiten, de zogenaam de 

sportstim ulering- en ondersteuningssubsidie (nieuw e activiteiten). U it het docum ent 

w ordt niet duidelijk w at het college daarm ee bedoelt. W el staat er in de ‘N adere 

regels’ dat er voor m axim aal 2 activiteiten per jaar een aanvullende subsidie kan 

w orden verstrekt, dat de vereniging de activiteit m oet publiceren in de lokale m edia 

en dat er sp rake m oet zijn van een evenw ichtige verdeling van de activiteiten over de 

kernen. Hierbij is het echter niet duidelijk w elk type activiteiten voor deze subsidie in 

aanm erking kom t.  

 

O ok kennen de ‘N adere regels’ de m ogelijkheid van een incidentele subsidie: 

‘verenigingen kunnen in aanm erking kom en voor een éénm alige aanvraag ten 

behoeve van verbouw /nieuw bouw  van accom m odaties.’ U it de ‘N adere regels’ volgt 

niet in w elke gevallen dit m ogelijk is.  

 

Verder specificeren de ‘N adere regels voor w elke activiteiten de gem eente geen 

subsidie verstrekt: 

• topsport w ordt uitgesloten van subsidie; 

• instellingen, organisaties en verenigingen die zelf in de kosten van de aanvraag 

kunnen voorzien kom en niet voor subsidie in aanm erking, m et uitzondering van een 

eenm alige startsubsidie voor nieuw e sportstim uleringsprojecten; 

• aan senioren (> 17 jaar) w ordt in p rincipe geen subsidie verstrekt, m et uitzondering 

van specifieke groepen (aangepaste sporter en ouderen 55+). 

3-4-3� kunst en cu ltu u r 

In de kunst- en cultuurnota staat een lijst m et subsidievoorw aarden. O m  voor 

subsidiering in aanm erking te kom en, dienen activiteiten te voldoen aan één of 

m eerdere van onderstaande subsidievoorw aarden: 

• K w etsbare doelgroepen nem en deel aan de activiteit:  

- kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar; 

- ouderen vanaf 65 jaar; 

- inw oners m et een licham elijke, psychische of verstandelijke beperking; 

- inw oners m et een m inim um inkom en; 

• Er is sprake van sam enw erking m et andere partijen binnen het (culturele) w erkveld;  

• De activiteiten bevorderen de sociale sam enhang; 
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• De activiteit zorgt voor cultuureducatie voor kinderen van 0 tot 18 jaar, w aarbij de 

nadruk ligt op  vrijetijdsbesteding en culturele en kunstzinnige participatie;  

• O rganisaties die subsidie van de gem eente ontvangen dienen m inim aal 1 keer per 

jaar naar buiten te treden, door m iddel van bijvoorbeeld een optreden of een 

tentoonstelling; 

• Er is sprake van een vernieuw ende activiteiten; 

• De gesubsidieerde organisatie spreekt via de m edia potentieel geïnteresseerden aan. 

 

O m dat bij de uitvoeringsregels voor culturele activiteiten, de activiteit m aar aan één 

van de genoem de criteria m oet voldoen om  gesubsidieerd te w orden, is er geen 

duidelijk onderscheid tussen de cultuur activiteiten die de gem eente w el en niet w il 

subsidiëren.



60 sturen op afstand
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4�van prestatieafspraken naar effecten 

4-1� inleiding 

Dit hoofdstuk gaat in op  de prestatieafspraken die de gem eente m aakt m et de 

verenigingen en de effecten die hierm ee gerealiseerd w orden. In dit hoofdstuk kom en 

de volgende onderzoeksvragen aan de orde: (a) W elke effecten hebben de subsidies op  

de gesubsidieerde organisaties? (b) W elke effecten hebben de subsidies voor de 

burgers die te m aken hebben m et de gesubsidieerde organisaties? (c) Hoe verhouden 

de effecten van de subsidies zich tot de beleidsdoelen? Hierbij is ook van belang of de 

p restatieafspraken die de gem eente m et de verenigingen m aakt in lijn liggen m et de 

gem eentelijke doelen en uitvoeringsregels, of de gem eente het activiteitenaanbod 

beïnvloedt en of de gem eente system atisch toetst of de verenigingen de 

p restatieafspraken nakom en. In dit hoofdstuk w ordt getoetst aan de volgende 

norm en: 
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De opbouw  van dit hoofdstuk is als volgt. Eerst gaat dit hoofdstuk in op  de 

p restatieafspraken. Deze paragraaf gaat ook in op  de vraag of de p restatieafspraken 

adequaat zijn en hoe de gem eente toetst of de afspraken w el w orden nagekom en. Dit 

w ordt beantw oord aan de hand van casussen. Vervolgens besteedt dit hoofdstuk 

aandacht aan de vraag hoe het activiteitenaanbod beïnvloed w ordt door de subsidies. 

G aan verenigingen andere activiteiten aanbieden doordat ze subsidies krijgen? O f 

kunnen verenigingen alleen m aar de activiteiten aanbieden als ze subsidies krijgen? 

De vitaliteit van verenigingen kom t hierbij ook aan de orde. Het effect van subsidies 
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op  de beschikbaarheid van accom m odaties voor verenigingen w ordt apart in 

hoofdstuk 5 besproken.   

4-2� verdeling op  basis van prestatieafspraken 

Bij de m uzieksubsidies bepaalt, in plaats van objectieve criteria, de historisch gegroeide hoogte 

van de subsidie het subsidiebedrag. V oor de sportverenigingen geldt dat het m axim ale bedrag 

gebaseerd is op objectieve criteria, m aar dat som m ige verenigingen m inder aanvragen en dan 

ook m inder krijgen. 

 

 D e prestatieafspraken zijn niet concreet om dat niet is aangegeven hoeveel en w elk type 

activiteiten de verenigingen m oeten organiseren. O m dat de doelen en de prestatieafspraken niet 

concreet geform uleerd zijn, kan niet w orden vastgesteld dat de prestatieafspraken in lijn zijn 

m et de gem eentelijke doelen. D e gem eente toetst ook niet system atisch of de verenigingen de 

prestatieafspraken nakom en. D oor m iddel van het jaarverslag en in enkele gevallen het bezoek 

van activiteiten heeft de gem eente, in de m eeste gevallen, hooguit een beeld van de activiteiten, 

m aar niet van de precieze geleverde prestaties. 

 

T abel 4-2 toont de hoogte van de subsidies in de afgelopen jaren voor de onderzochte 

verenigingen. 
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T abel 4-2 laat zien dat er een duidelijk verschil  is tussen de sportverenigingen en de 

cultuurverenigingen. Voor de sportverenigingen geldt dat de subsidies sterk 

verschilden en dat er som s helem aal geen sprake w as van subsidies alleen van een 

lagere huurprijs voor de velden. In de ‘N adere regels’ is dit geharm oniseerd. Dit heeft 

zijn neerslag gekregen in de subsidies voor 2011. In 2011 is de hoogte van de subsidie 

gekoppeld aan het aantal jeugdleden. Een uitzondering hierop  vorm en verenigingen 

die m inder hebben aangevraagd en verenigingen die door het nieuw e 
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accom m odatiebeleid veel m eer kw ijt zijn voor de velden en w aarbij er in dat verband 

een overgangsregeling getroffen is.  

 

Voor de cultuurverenigingen geldt dat de hoogte van de subsidies gebaseerd is op  de 

voorgaande jaren. In het kader van de bezuinigingen is er w el een korting toegepast. 

De verenigingen hebben iets m inder gekregen dan dat zij het voorgaande jaar kregen. 

 

In de volgende paragrafen staat per vereniging beschreven w elke afspraken er zijn 

gem aakt tussen de gem eente en de verenigingen en hoe de nakom ing van deze 

afspraken is gecontroleerd. Deze casusbeschrijvingen zijn gebaseerd op  de volgende 

docum enten:  

a�  de subsidieaanvragen van de verenigingen; 

b�  de subsidiebeschikkingen en de daarbij behorende contracten; 

c�  de verzoeken van de verenigingen om  de subsidie vast te stellen en de hierbij 

horende verslagen van de verenigingen over de georganiseerde activiteiten; 

d�  de vaststellingsbesluiten van de gem eente. 

 

Het valt de rekenkam er op  dat de gem eente niet system atisch toetst of de 

verenigingen de p restatieafspraken zijn nagekom en. Dit betekent niet 

noodzakelijkerw ijs dat de gem eente ten onrechte subsidies heeft vastgesteld. De 

p restatieafspraken w aren vaak dusdanig breed geform uleerd dat de verenigingen daar 

al snel aan voldeden. Aan een afspraak als ‘beoefenen van de hockeysport’ is im m ers 

al snel voldaan. In andere gevallen zou de gem eente nadere docum enten, als 

verslagen van activiteiten en trainingsschem a’s, aan m oeten vragen bij verenigingen 

om  vast te kunnen stellen dat aan m eer gedetailleerdere afspraken is voldaan. De 

gem eente heeft nu geen goed zicht op  het bereiken van de doelen om dat de gem eente 

niet system atisch toetst of aan de p restatieafspraken is voldaan en deze 

p restatieafspraken niet concreet zijn. 

 

H elicon 

O pvallend in het subsidieproces bij Helicon is dat Helicon in de aanvraag w el verm eldt 

voor w elke activiteiten de vereniging subsidie aanvraagt. De gem eente heeft echter 

geen lijst van deze specifieke activiteiten of een directe verw ijzing hiernaar in de 

p restatieafspraken opgenom en. 

 

In de aanvraag voor 2010 staan de activiteiten w aar Helicon subsidie voor aanvraagt 

en de verw achte effecten genoem d. Helicon vraagt subsidie aan voor openbare 

publieksuitvoeringen en jeugd. T en aanzien van de uitvoeringen geeft Helicon aan dat 

het m eew erkt aan verschillende uitvoeringen. Enkele voorbeelden van de door Helicon 

genoem de activiteiten zijn:  

�� concerten door harm onie of leerlingen in zalen of de openlucht in Berkel en 

Rodenrijs; 

�� serenades en optreden bij plaatselijke gelegenheden (onder andere koninginnedag 

en 5 m eiviering) door harm onie en/of tw irlgroep ; 

�� m edew erking van drum m ers en harm onie tijdens de N ationale Herdenking op  4 

m ei.  

�� Helicon geeft aan dat het aantal deelnem ers tijdens op tredens w isselend is en dat 

het aantal leden van Helicon dat m eew erkt varieert van tien tot alle leden.  

 

Daarnaast geeft Helicon aan dat het voor de jeugd een jeugdorkest heeft w aarin ook 

educatie op  m uzikaal gebied plaatsvindt en w aar ook theoretische m uziekkennis 
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overgedragen w ordt. Bij de tw irlgroep  krijgen, in de w oorden van Helicon, jeugdleden 

onderricht in sport, m uzikale en danscultuur. Daarnaast schrijft Helicon dat de 

vereniging de oudere jeugd stim uleert om  activiteiten te organiseren.      

 

Voor w at betreft de m aatschappelijke effecten geeft Helicon zelf aan dat voor de leden 

het m usiceren of tw irlen een duidelijk ontspannende bezigheid is. Verder noem en zij 

als verw achte effecten: het in aanraking kom en m et kunst en cultuur en het 

bevorderen van vrijw illigersw erk. Daarnaast noem en zij: ontm oeting, ontw ikkeling en 

ontplooiing, culturele educatie en het voorkom en van overlast.   

 

N a het aanbod van de vereniging, is de gem eente aan zet om  de subsidie te verlenen. 

In het geval van Helicon heeft zij een contract afgesloten m et de vereniging. De 

p restatieafspraak die hierin staat voor 2010 is de volgende: ‘Het organiseren van 

culturele m anifestaties en het verrichten van al dat hierm ee verband houdt of 

daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruim ste zin.’ De p restatieafspraak voor 2009 

luidde als volgt: ‘Het aanbieden van openbare publieksuitvoeringen.’ Voor 2011 luidt 

de p restatieafspraak: ‘Het organiseren van culturele m anifestaties, het geven van of 

deelnem en aan concerten, concoursen, m arsen en show  op tredens en het geven van 

m uziekonderw ijs en instructie ter bevordering van een sociaal-culturele 

vrijetijdsbesteding voor haar leden en junioren.’ 

 

Deze p restatieafspraken zijn niet concreet geform uleerd. O m dat ook de doelen die de 

gem eente nastreeft bij de activiteiten van Helicon niet concreet geform uleerd zijn, kan 

geen antw oord w orden gegeven op  de vraag of de p restatieafspraken voldoende in lijn 

liggen m et de gem eentelijke doelen.     

 

O m  te zien of de gem eente ook controleert of de p restaties geleverd zijn, is de 

subsidievaststelling in 2010 voor de activiteiten in 2009 onderzocht. Bij deze 

vaststelling heeft de gem eente het jaarverslag 2009 van Helicon geraadpleegd. Hieruit 

blijkt w el dat er activiteiten als concerten en repetities zijn gew eest, m aar niet 

hoeveel. T evens heeft de gem eente kennis van de activiteiten doordat m edew erkers 

van de gem eente incidenteel activiteiten bezoeken.��  Dit alles is echter onvoldoende 

om  van een system atische toets te spreken.  

 

B V C B  

O ndanks dat BVCB een aanvraagform ulier voor de subsidie over het jaar 2009 heeft 

ingediend, is er geen beschikking of contract opgesteld. BVC B kreeg subsidies niet 

direct uitbetaald, m aar de gem eente verrekende die rechtstreeks m et de huur voor de 

velden. Form eel is er geen subsidie verleend alleen heeft de gem eente een lagere 

veldhuur in rekening gebracht dan de kostprijs van de velden. Hoofdstuk 5 gaat hier 

nader op  in. BVC B had hiervoor een resultatenrekening en balans over 2008/2009 

gestuurd. In latere jaren heeft BVCB geen subsidie aangevraagd. De vereniging w as in 

overleg m et de gem eente over de huurprijs van de velden en het subsidiebedrag. 

Subsidie en veldhuur w erden hier als één onderw erp  gezien. De gem eente heeft 

aangegeven dat er ook voor de activiteiten in 2010 geen contract is. In het contract 

voor 2011 staat de volgende p restatieafspraak: ‘Het organiseren van 

sportevenem enten ter bevordering van de fysieke gezondheid, integratie en sociale 
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ontw ikkeling van de jeugd in de gem eente Lansingerland door onder m eer het 

aanbieden van trainingen, w edstrijden en toernooien.’  

 

C V V  

In de aanvraag voor 2009 en 2010 staan de activiteiten w aarvoor C VV subsidie 

aanvraagt genoem d: voor 2009 is een subsidie aangevraagd van € 1.000 voor het 

bevorderen van vrijw illigersw erk en voor 2010 is een subsidie van € 2.500 aangevraagd 

voor, in de w oorden van C VV, ‘het verzorgen van spel en voetbaldingen, als het 

verzorgen van een open dag voor de jeugd, een zaalvoetbaltoernooi en het verzorgen 

van w edstrijd en trainingsdagen.’ O ndanks dat er € 2.500 is aangevraagd, heeft de 

gem eente slechts € 1.000 toegekend voor de activiteiten in 2010. In 2011 heeft de 

gem eente een subsidie van € 2.500 toegekend.  

 

In het contract voor de activiteiten in 2009 is de p restatieafspraak als volgt 

geform uleerd: ‘het beoefenden van de voetbalsport’ en ‘vergroting van vrijw illigers’.�� 

Voor het jaar 2010 w aren de p restatieafspraken iets m eer specifiek: ‘Verzorgen spel-

/voetbaldagen, zaalvoetbaltoernooi: opendag jeugd in het voorjaar, verzorgen 

w edstrijden en trainingen’. Voor 2011 luidde de p restatieafspraak: ‘het organiseren 

van schoolvoetbal- en overige toernooien en een fam iliedag.’Deze afspraken zijn nog 

niet concreet; niet is gespecificeerd om  hoeveel activiteiten het gaat en hoe groot de 

doelgroep  is. 

 

O m  te zien of de gem eente controleert of de p restaties geleverd zijn, is gekeken naar 

de subsidievaststelling in 2010 voor de activiteiten in 2009. Bij deze vaststelling heeft 

de gem eente het jaarverslag 2009 van C VV Berkel geraadpleegd. Hieruit blijkt w el dat 

er voetbalactiviteiten zijn gew eest, m aar niet p recies hoeveel en voor hoeveel leden. 

De gem eente heeft niet, bijvoorbeeld aan de hand van een form at, laten zien hoe zij 

system atisch heeft gecontroleerd dat de afgesproken prestatie geleverd is. 

 

W eidevogels 

De W eidevogels kregen in 2009 en 2010 een subsidie die direct verrekend w erd m et de 

huur van de accom m odatie.  

 

De W eidevogels hebben in de subsidieaanvraag bij het kopje activiteiten in 2009 

geschreven: Zaalhuur sporthal R ijneveen, veldhuur terrein W eidevogels. U it een latere 

brief van de W eidevogels aan de gem eente blijkt dat de gem eente heeft verzocht om  

een toelichting op  de activiteiten. Vervolgens gaven de W eidevogels in deze brief aan 

dat zij de volgende activiteiten organiseren:  

�� O rganiseren van een grote 'R ight to Play' actie, om  geld binnen te halen voor dit 

goede doel; 

�� O rganiseren van een jaarlijks jeugdkam p  van kinderen van 7 tot 17 jaar (deelnem ers 

ongeveer 70); 

�� O rganiseren van schoolkorfbaldag (400 kinderen); 

�� Lesgeven op  scholen in Lansingerland; 

�� O rganiseren van afsluitdag; 

�� Jaarlijks terugkerend toernooi het 'Rottetoernooi' m et gem iddeld 1200 deelnem ers 

en een gelijk aantal bezoekers; 
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�� Het aanbieden van korfbal als w edstrijdsport binnen Lansingerland (tw ee verplichte 

trainingsdagen en een speelzaterdag); 

�� Het aanbieden van korfbal als breedtesport binnen Lansingerland (tw ee vrijw illige 

trainingsdagen en een speelzaterdag); 

�� Het aanbieden van Midw eekkorfbal en Recreantenkorfbal’. 

In de aanvraag voor 2010 verw ijzen de W eidevogels naar de activiteiten die staan in de 

oude subsidiebeschikking voor de 2009. (Zie hieronder bij p restatieafspraak.) 

 

Voor 2009 en 2010 stonden de volgende p restatieafspraken in het subsidiecontract:  

�� het beoefenen van de korfbalsport voor jeugdigen; 

�� organiseren goede doelen actie/jeugdkam p /school korfbaldag/afsluitdag; 

�� organiseren van toernooien; 

�� w edstrijdsport en breedtesport; 

�� aanbieden Midw eek- en Recreantenkorfbal. 

 

Deze p restatieafspraken zijn niet concreet om dat niet is gespecificeerd om  hoeveel 

activiteiten en deelnem ers het gaat. 

 

Voor 2011 krijgen de W eidevogels € 4.578 in het kader van de overgangsm aatregel 

vanw ege de aangepaste accom m odatietarieven. Hierbij zijn geen prestatieafspraken 

overeengekom en.  

 

De W eidevogels hebben op  verzoek van de gem eente hun financieel verslag voor 2009 

toegestuurd. Hieruit blijkt w el dat er activiteiten zijn gew eest, m aar niet p recies 

hoeveel en voor hoeveel leden. De gem eente heeft vervolgens de subsidie vastgesteld.  

 

H ockeyvereniging B leisw ijk  H V B  

Bij de subsidieaanvraag van HVB staat dat HVB subsidie aanvraagt voor het beoefenen 

van de hockeysport en dat het p recieze aantal deelnem ers nog onduidelijk is, m aar 

dat te zijner tijd een lijst volgt.  

 

De p restatieafspraak voor 2009 en 2010 is ‘het beoefenen van de hockeysport’. 

 

Voor 2011 krijgt HVB € 2.947 subsidie gebaseerd op  het aantal jeugdleden m aal € 7. De 

daartegenover staande p restatie is door de gem eente als volgt geform uleerd: ‘het 

verhogen van de kw aliteit van de trainingen door m iddel van externe begeleiding’. 

Deze afspraak is net als de afspraken uit 2009 en 2010 niet concreet, niet duidelijk  is 

om  hoeveel trainingen het gaat.  

 

T er verantw oording heeft HVB een ledenlijst en een financieel verslag naar de 

gem eente gestuurd. Vervolgens heeft de gem eente de subsidie vastgesteld. De 

subsidie w as al rechtstreeks verrekend m et de huur. De gem eente had inzicht in het 

aantal leden dat deelnam  aan de activiteiten en het gegeven dat er activiteiten zijn 

gew eest. De gem eente had niet p recies zicht op  het aantal activiteiten dat had 

plaatsgevonden.  

 

C oncordia 

In de subsidieaanvragen voor 2009 en 2010 staan de activiteiten w aar C oncordia 

subsidie voor aanvraagt genoem d. De vereniging heeft dit in activiteiten gesplitst en 

daar vrij concreet p restaties bij beschreven. De activiteiten zijn: (1) repetitie A-orkest, 

(2) repetitie Melody Percussion Band, (3) repetitie Jeugdorkest en slagw erk in 
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groepsverband, (4) Scholenproject, (5) O pleiding, beheer van instrum enten, uniform en 

en m aterialen en (6) de concerten en acties. Deze activiteiten heeft C oncordia concreet 

en specifiek om schreven. Zo staat er bij de repetitie van het A-orkest, dat het gaat om  

w ekelijkse repetities van ruim  2 uur. Die bezocht w orden door circa 45 tot 50 leden 

van 12 tot 75 jaar oud. Dat dit ongeveer 45 keer per jaar gebeurt.    

 

In het contract tussen de gem eente en C oncordia, behorend bij de beschikking, staan 

voor het jaar 2009 de volgende p restaties afgesproken: ‘het organiseren van optredens, 

het verzorgen van repetities’. Voor 2010 is de p restatieafspraak ‘het beoefenen van 

m uziek in groepsverband onder leiding van een dirigent/instructeur door het geven 

van w ekelijkse oefeningen, het geven van m uziekuitvoeringen en het deelnem en aan 

concoursen’. De prestatieafspraken voor 2011 zijn: ‘het organiseren van culturele 

m anifestaties, het geven van of deelnam e aan concerten, concoursen, m arsen en 

show  optredens en het geven van m uziekonderw ijs en instructie ter bevordering van 

een sociaal-culturele vrijetijdsbesteding voor haar leden en junioren’. Deze afspraken 

zijn in zoverre concreet dat het type activiteit genoem d is en dat gespecificeerd is dat 

het om  een w ekelijkse activiteit m oet gaan. N iet is gespecificeerd hoeveel op tredens er 

verzorgd m oeten w orden en hoeveel deelnem ers er beoogd zijn.   

 

O m  te zien of de gem eente ook controleert of de p restaties geleverd zijn, is gekeken 

naar de subsidievaststelling in 2010 en 2011 voor de activiteiten in 2009 en 2010. Bij 

deze vaststelling heeft de gem eente het jaarverslag van C oncordia geraadpleegd. 

C oncordia heeft daarbij ook recensies van haar op tredens gestuurd. O p  deze m anier 

heeft de gem eente er zicht op  dat er activiteiten plaatsvinden. T evens heeft de 

gem eente kennis van de activiteiten doordat m edew erkers van de gem eente 

incidenteel activiteiten bezoeken.��    

 

Jay’s Place 

In 2009 heeft de oude Muziekschool het Polderhuis zijn deuren gesloten om dat de 

gem eente en de oude m uziekschool geen overeenstem m ing konden bereiken over de 

te leveren prestaties in relatie tot het subsidiebedrag. Vervolgens is de gem eente een 

aanbestedingsprocedure gestart om  een nieuw e m uziekschool te selecteren. Volgend 

op  deze p rocedure heeft het college van B en W  het besluit genom en dat de m uziek- 

en dansschool Jay’s Place uit Pijnacker het m uziekonderw ijs in Lansingerland ging 

verzorgen vanaf 1 septem ber 2009. De m uziekschool m aakt gebruik van het Polderhuis 

als onderkom en. Bij de aanbesteding is overeengekom en dat er jaarlijks een bedrag 

van m axim aal € 93.000 beschikbaar is voor de subsidiëring van het onderw ijs, 

uitgaande van 460 leerlingen t/m  18 jaar.  

 

In de subsidieaanvraag voor 2010 vraagt Jay’s Place subsidie aan voor dans- en 

m uzieklessen. De doelgroep  hierbij is 450 leerlingen voor de m uziekschool.   

 

Voor het jaar 2010 is de volgende p restatieafspraak m iddels een contract tussen de 

gem eente en Jay’s Place overeengekom en: ‘aanbieden van m uziekonderw ijs aan 

inw oners van Lansingerland t/m  18 jaar. Bij een afw ijking van m eer dan 5%  w ordt de 

subsidie naar rato teruggevorderd. Bij m eer leerlingen blijft de subsidie m axim aal  
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€ 93.000’. U it de docum enten bij de aanbestedingsprocedure, blijkt dat de gem eente 

m et deze p restatieafspraak bedoelt dat als er m eer dan 5%  m inder leerlingen dan het 

afgesproken aantal lessen krijgen, de subsidie lager vastgesteld zal w orden. 

 

Jay’s Place heeft een verslag van de activiteiten en een financieel verslag naar de 

gem eente gestuurd. In het verslag van de activiteiten staat w elke cursussen er zijn 

gegeven. Jay’s Place heeft hierbij ook een ledenlijst gevoegd. O ok heeft Jay’s Place 

toegelicht w aarom  het beoogde aantal leden niet gehaald is. Dit had niet te m aken 

m et het ontplooien van te w einig activiteiten door Jay’s Place, m aar m et het gegeven 

dat niet gestart kon w orden m et het leerlingenbestand van de oude m uziekschool. 

Hier w aren de gem eente en Jay’s Place bij de aanbesteding w el vanuit gegaan. U it het 

gegeven dat de gem eente vervolgens bij de subsidievaststelling het bedrag niet heeft 

verm inderd, m aakt de rekenkam er op  dat de gem eente akkoord is gegaan m et de 

uitleg van Jay’s Place. De gem eente had dankzij het verslag van de activiteiten 

voldoende inzicht in het nakom en van de afspraken.  

4-3� beïnvloeding door su bsidies 

4-3-1� inleiding 

Bij de beoordeling van de effecten van subsidies is het van belang om  te w eten of 

subsidies invloed hebben op  de gesubsidieerde activiteiten. Als het aantal en type 

activiteiten zonder subsidies hetzelfde zou zijn als m et subsidies, dan is er geen 

sprake van een effect. Subsidies kunnen op  tw ee m anieren een effect hebben. Doordat 

de gem eente bij de p restatieafspraak m eer of andere activiteiten afspreekt dan de 

vereniging uit zichzelf zou verzorgen, levert de vereniging ook m eer of andere 

p restaties dan zonder subsidies. Het kan echter ook zo zijn dat een vereniging door de 

subsidies haar activiteitenaanbod niet aanpast, m aar alleen m et de subsidies in staat 

is om  de activiteiten te organiseren. Als de vereniging geen subsidie zou krijgen, zou 

het de activiteiten niet kunnen aanbieden. Het type activiteiten w ordt hierdoor niet 

beïnvloed.  

4-3-2� aanpassen van prestaties 

M et uitzondering van Jay’s Place hebben de onderzochte  verenigingen hun activiteitenaanbod 

niet aangepast vanw ege het m et de subsidies gevoerde beleid.  

 

In de bestudeerde p restatieafspraken w as er m et uitzondering van Jay’s Place geen 

sprake van p restatieafspraken die verenigingen ertoe aanzetten andere of m eer 

activiteiten te organiseren dan zij uit zichzelf zouden organiseren. Jay’s Place w erd 

expliciet aangespoord om  een groot aantal leerlingen te bereiken. O m  dit te realiseren 

heeft Jay’s Place ook contact gezocht m et scholen en de buitenschoolse opvang. Voor 

de andere verenigingen gold dat zij aan de gem eente een activiteitenaanbod 

voorstelden dat overeenkw am  m et hun gebruikelijke activiteitenaanbod. De gem eente 

nam  in de p restatieafspraken vervolgens geen andere activiteiten op  dan de door de 

verenigingen voorgestelde activiteiten. 

4-3-3� financiële situ atie verenigingen 

D e gem eente toetst niet op een system atische m anier of de verenigingen zelf, al dan niet m et de 

hulp van anderen, de activiteiten kan bekostigen. Bestudering van de verschillende 

inkom stenbronnen sluit niet uit dat bij een enkele vereniging m eer bar-, contributie en sponsor 

inkom sten m ogelijk zijn. U it een verkennende vergelijking m et contributies in andere steden 

kom t naar voren dat de contributies in Lansingerland iets boven het gem iddelde liggen.     
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Voor de verenigingen die hun aanbod niet aangepast hebben, geldt dat subsidies 

alleen een substantieel positief effect kunnen hebben op  p restaties als verenigingen 

alleen de p restaties kunnen leveren m et behulp  van de subsidies. In artikel 3 lid 3 van 

de subsidieverordening staat hierover het volgende: ‘subsidiering van activiteiten 

vindt in ieder geval niet plaats indien de aanvrager zelf in de kosten daarvan kan 

voorzien uit eigen m iddelen en/of m iddelen van derden’. Hierbij speelt de financiële 

vitaliteit van de vereniging een rol. Als de vereniging voldoende financiële m iddelen 

heeft om  zelf de activiteiten te organiseren, is de subsidie strikt genom en niet nodig 

voor de activiteit.  

 

O m  te beoordelen of de vereniging de subsidie nodig heeft om  de activiteiten uit te 

kunnen voeren heeft de gem eente een regel ten aanzien van de algem ene reserves 

geform uleerd. In de subsidieverordening staat dat de hoogte van de algem ene reserve 

van een vereniging niet m eer m ag bedragen dan 10%  van de totale exploitatielasten. 

Volgens de ‘N adere regels’ bestaat deze algem ene reserve uit het verschil tussen alle 

bezittingen en de som  van het vreem d verm ogen (leningen, voorzieningen en 

bestem m ingsreserves). T oestem m ing van de gem eente is dan noodzakelijk bij het 

vorm en van voorzieningen en bestem m ingsreserves. De rekenkam er heeft binnen de 

onderzochte verenigingen geen voorbeeld aangetroffen van een vereniging die 

vanw ege een te hoge algem ene reserve niet of m inder subsidie heeft gekregen. In 

enkele gevallen heeft de gem eente verenigingen w el gew aarschuw d. In die gevallen 

had de gem eente, volgens de verenigingen, niet op  een juiste m anier de hoogte van de 

algem ene reserves beoordeeld. De gem eente heeft nog niet laten zien dat zij op  een 

adequate m anier de hoogte van de algem ene reserves in de p raktijk toetst.  De 

rekenkam er vindt dat dit ten tijde van bezuinigingen een gem iste kans is om dat de 

gem eente zo niet toetst of de verenigingen het geld w el nodig hebben om  activiteiten 

te organiseren.  

 

Deze regeling zou overigens nadelig kunnen uitw erken voor verenigingen m et een 

eigen pand. Als een deel van dat pand is afbetaald, is de kans groot dat de vereniging 

een te hoge algem ene reserve heeft. Als de subsidie w egvalt, zou de vereniging eerst 

een hypotheek op  het eigen pand m oeten nem en voordat het subsidie kan krijgen. Het 

is nog niet duidelijk hoe dit beleid p recies vorm  zal krijgen. O p  dit m om ent heeft de 

gem eente nog geen operationele m ethode om  te onderzoeken of verenigingen hun 

activiteiten zelf zouden kunnen betalen zonder subsidies.   

 

N aast subsidies zijn voor verenigingen de belangrijkste inkom stenbronnen: 

sponsoring, barinkom sten en contributies. De gem eente heeft alleen een onderzoek 

gedaan naar de m ogelijkheden voor contributieverhoging.  

 

C ontributieverhoging is een m iddel voor verenigingen om  m eer inkom sten te 

genereren. O m  de m ogelijkheden voor contributieverhoging te onderzoeken, heeft de 

gem eente de contributies van verschillende voetbalverenigingen in de regio 

opgevraagd. Vergelijking m et de contributies in andere gem eenten levert het volgende 

beeld op . De contributie in Lansingerland ligt iets hoger dan het gem iddelde. Vijf van 

de 19 door de gem eente onderzochte verenigingen buiten Lansingerland hadden een 

contributie die hoger w as dan de contributie bij de verenigingen in Lansingerland.  
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De rekenkam er heeft daarnaast de contributie voor de m uziekkorpsen geanalyseerd. 

Helicon behoort tot de verenigingen m et een hoge contributie en C oncordia tot de 

verenigingen m et een lage contributie. Vanuit dat oogpunt is niet uitgesloten dat 

C oncordia ook m et m inder subsidie dezelfde p restaties zou kunnen leveren. 

 

O m  inzicht te krijgen in de vraag of verenigingen m eer andere inkom sten zouden 

kunnen genereren heeft de rekenkam er de inkom sten van verenigingen vergeleken.   

De inkom sten van de verenigingen laten een verschillend beeld zien. Dit is terug te 

vinden in de figuren 4-1 en 4-2 en tabel 4-3 en 4-4. Bij het bestuderen van deze figuren 

is het overigens van belang dat deze figuren gebaseerd zijn op  gegevens over de 

schooljaren 2008-2009 en 2009-2010. T oen w erd bij de m eeste verenigingen de subsidie 

verrekend m et de accom m odatiehuur. In onderstaande figuren zijn deze verrekende 

bijdragen via de accom m odatiehuur niet m eegenom en. Voor de onderzochte 

sportverenigingen betekende dit dat zij nauw elijks subsidie krijgen. Voor de 

m uziekverenigingen betekende dit voor C oncordia dat van het totale subsidiebedrag 

dat C oncordia kreeg, het bedrag dat verrekend w erd voor de accom m odatie, is 

afgetrokken. Bij Jay’s Place is dit bedrag niet direct verrekend m et de huur en niet van 

de subsidie in de figuur afgetrokken. In het geval van Helicon is het hele 

subsidiebedrag dat Helicon ontvangt in de figuren m ee genom en. Hieruit m oet Helicon 

nog de huur voor het zaaltje in de kerk betalen.   
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Voor een analyse van bovenstaande figuren is het van belang dat in deze figuren nog 

niet de m et de huur verrekende accom m odatiesubsidies zijn m eegenom en. Meer over 

de accom m odatiesubsidies is terug te vinden in hoofdstuk 5. O pvallend in figuur 4-1 is 

dat als de accom m odatiesubsidie niet w ordt m eegenom en, voor de sportverenigingen 

de subsidie geen noem ensw aardig bedrag w as.  

 

Verder valt op  dat bij de m uziekverenigingen de inkom sten uit sponsoring, acties en 

dergelijke (bijvoorbeeld verhuur aan derden, stroopw afelverkoop  en donaties), lager is 

dan de sportverenigingen. O ok valt op  dat bij C oncordia de inkom sten uit de kantine 

laag zijn. W ellicht zijn hier m ogelijkheden om  bij een lagere subsidie op  een andere 

m anier voldoende inkom sten te genereren om  de activiteiten uit te voeren. De 

m uziekschool Jay’s Place heeft geen inkom sten uit sponsoring, acties en dergelijken. 

Aan de ene kant is het verw erven van inkom sten op  deze m anier m inder 

vanzelfsprekend bij een m uziekschool dan bij een vereniging. Aan de andere kant 

liggen hier w ellicht m ogelijkheden voor extra inkom sten.      
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5�effecten van accom m odatiebeleid 

5-1� inleiding 

N aast het verlenen van subsidies ondersteunt de gem eente verenigingen doordat zij 

accom m odaties, zoals velden, sportzalen en oefenruim tes, voor een gereduceerd 

bedrag verhuurt aan verenigingen. Hierbij spelen vaak grotere bedragen dan bij de 

subsidies. Vanw ege deze grote bedragen, is deze vorm  van verenigingsondersteuning 

van groot belang voor zow el de verenigingen als de gem eentelijke financiën. 

Bovendien bestond er via de accom m odatiesubsidies een grote verw evenheid tussen 

subsidies en de verhuur van accom m odaties. Daarom  spreekt de rekenkam er zich ook 

uit over deze vorm  van verenigingsondersteuning.    

 

O m dat de korting op  de veldhuur en andere accom m odaties in de p raktijk veel 

gelijkenissen kent m et subsidies, kom en in dit hoofdstuk grotendeels dezelfde vragen 

aan de orde als die ook ten aanzien van subsidies zijn gesteld.  

De norm en w aaraan in dit hoofdstuk getoetst w orden staan in tabel 5-1.  
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De opbouw  van dit hoofdstuk is als volgt. Eerst w ordt uiteengezet w aarom  het 

accom m odatiebeleid sterk verw even is m et het subsidiebeleid. Deze paragraaf legt ook 

uit hoe de gem eente het accom m odatiebeleid kan inzetten om  de gem eentelijke 

doelen te behalen. Daarna volgt een uiteenzetting van de doelen ten aanzien van 

accom m odaties uit het sport- en cultuurbeleid en uit het accom m odatiebeleid. De 

daaropvolgende paragraaf gaat in op  de uitw erking van het accom m odatiebeleid in de 

p raktijk. In deze paragraaf staan de objectieve verdelingscriteria en de m anier w aarop   

het accom m odatiebeleid en het subsidiebeleid in de p raktijk op  elkaar inw erken 

centraal. Hierbij kom en ook de noodzaak om  verenigingen via accom m odaties 

financieel te ondersteunen en de verschillen tussen de kernen aan de orde. 

5-2� verw evenh eid van su bsidie- en accom m odatiebeleid 

5-2-1� h oofdlijnen 

Zow el de subsidies als de kortingen op de accom m odaties zijn vorm en van financiële 

ondersteuning van de gem eente aan verenigingen. V oor het voortbestaan van de verenigingen 

en hun m ogelijkheden om  prestaties te leveren, kan het accom m odatiebeleid van belang zijn. 

D oor in het verhuurcontract afspraken te m aken m et verenigingen over hun activiteiten, kan de 

gem eente het doel, dat zij m et de verhuur van accom m odaties w il bereiken, afdw ingbaar 

m aken.    

 

Het subsidiebeleid is sterk verw even m et het accom m odatiebeleid. Figuur 5-1 

illustreert de financiële relatie tussen gem eenten en verenigingen binnen het 

accom m odatiebeleid. 
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 De gem eente is doorgaans de eigenaar van de velden. Deze verhuurt de gem eente aan 

de verenigingen. De verenigingen zijn in de m eeste gevallen de eigenaren van de 

clubhuizen inclusief de kleedkam ers. In het verleden hebben veel verenigingen 

incidentele subsidies van de gem eente ontvangen om  een groot gedeelte van de 

aanleg van deze gebouw en te betalen. De exploitatielasten van de eigen panden 

verschillen tussen de verenigingen. Verenigingen die net een nieuw  pand hebben 

hoeven doorgaans m inder te investeren in onderhoud en m inder te reserveren voor 

nieuw bouw  dan verenigingen die in een verouderd pand zitten.  

 

Voor de fusie droegen de toenm alige gem eenten op  verschillende m anieren jaarlijks 

bij aan de huur van de accom m odatie: door m iddel van een lagere huurprijs of door 

m iddel van een accom m odatiesubsidie die verrekend w erd m et de veldhuur. Het 

betalen van een lagere huurp rijs dan de kosten van de velden doet zich nu nog steeds 

voor. De accom m odatiesubsidie is inm iddels afgeschaft. 

 

In de p raktijk kom t het w erken m et een lagere huurprijs op  het volgende neer. De 

huurprijs die de verenigingen voor de velden betalen is lager dan de kostprijs voor de 

gem eente. Hier legt de gem eente op  toe. Het bedrag dat de gem eente hierop  toelegt is 

net als een subsidie een bijdrage van de gem eente aan de verenigingen. 

 

Voor de introductie van het nieuw e subsidiebeleid in 2009 verleende de gem eente 

vaak accom m odatiesubsidies. Dit w aren subsidies w aarm ee een vereniging de huur 

voor de oefenruim te of de veldhuur kon betalen. In die gevallen verhuurde de 

gem eente zelf de accom m odatie aan de verenigingen. Deze accom m odatiesubsidie 

verrekende de gem eente vaak m et de huurprijs. Voor de harm onisatie van het 

subsidie- en accom m odatiebeleid kw am  deze vorm  van accom m odatiesubsidie in 

Lansingerland veel voor. O ver de link tussen subsidies en accom m odaties schreef het 

college in de sportnota: ‘Subsidies en tarieven hebben in Lansingerland m eer relatie 

m et elkaar dan gem iddeld in N ederlandse gem eenten’.	�� 

  

O ok bij de culturele verenigingen speelt de verhuur van accom m odaties een rol. 

Som m ige culturele verenigingen kregen accom m odatiesubsidie om  de huur voor hun 

oefenruim ten aan de gem eente te betalen.  

 

Het huidige subsidiebeleid kent op  papier geen accom m odatiesubsidies. Deze zijn 

onder het nieuw e beleid in veel gevallen stopgezet of om gezet in p restatiesubsidies. 

Het beleid ten aanzien van deze voorm alige accom m odatiesubsidies verschilt tussen 

de sport en cultuur. Volgens de T arievennota sportaccom m odaties 2011-2012 (hierna: 

tarievennota) streeft het college ernaar om  de p rijzen van de sportaccom m odaties te 

harm oniseren en de bijdragen in de vorm  van subsidies van de gem eente af te 

schaffen. Voor de culturele accom m odaties is hiervoor nog geen beleid op  papier 

gezet. Am btenaren gaven w el aan dat ook voor de cultuuraccom m odaties 

veranderingen te verw achten zijn.�� 
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N et als bij subsidies zet de gem eente de verhuur van accom m odaties in om  een 

bepaald publiek doel te bereiken. Bij de subsidies spreekt de gem eente in de 

p restatieafspraken m et de verenigingen af w elke p restaties de vereniging gaat leveren 

om  het publieke doel te bereiken. Voor de verhuur van accom m odaties geldt dat de 

gem eente dit zelfde zou m oeten doen in de verhuurcontracten van de accom m odaties.    

5-2-2� voorbeelden 

Een analyse van de verschillende bestudeerde verenigingen laat zien w elke varianten 

ten aanzien van accom m odatiekosten m ogelijk zijn. 

 

H elicon 

Helicon huurt een ruim te in een kerk voor ongeveer € 7.000. De vereniging krijgt 

daarvoor geen accom m odatiesubsidie van de gem eente. De enige subsidie die Helicon 

krijgt is de reguliere subsidie die in 2010 € 6.423 en in 2011 € 5.664 w as. 

 

C oncordia 

C oncordia repeteert in het Spectum , een cultureel centrum  dat eigendom  is van de 

gem eente. C oncordia is de belangrijkste gebruiker van het Spectrum . De huurprijs is   

€ 64.000. C oncordia ontvangt voor 2010 € 75.485 en voor 2011 € 73.339 subsidie. Het 

deel van dit bedrag dat niet nodig is voor de huur is de reguliere subsidie voor 

C oncodia. Vergeleken m et Helicon, die geen ruim te van de gem eente huurt en geen 

accom m odatiesubsidie ontvangt, krijgt C oncordia veel m eer subsidie. C oncordia 

ontvangt 12,5 keer zo veel subsidie als Helicon. 

 

Jay’s Place 

Voor 2010 kreeg Jay’s Place een subsidie van € 93.000. Jay’s place heeft in 2010 voor de 

opstartfase een huurnota ontvangen op  uurbasis. Hierdoor betaalde zij m inder huur. 

Voor 2011 is dit w eer naar dagdeelbasis teruggebracht. Voor 2011 begrote Jay’s place  

€ 35.800 voor het gebruik van de accom m odaties aan de gem eente te m oeten betalen. 

 

BV C B  

O m dat de gem eente geen schriftelijke stukken heeft opgesteld over de verrekening 

van de accom m odatiesubsidie voor BVC B via de veldhuur in 2010 en in een m ail heeft 

geschreven dat de situatie in 2010 gelijk is aan 2009, is de rekenkam er uitgegaan van 

2009.�� T oen heeft de gem eente geen subsidie voor activiteiten verstrekt m aar alleen 

het netto huurbedrag, de totale kostprijs van de velden m in de accom m odatiesubsidie, 

gefactureerd. Dit netto huurbedrag w as € 43.026.�  Volgens de gem eente heeft de 

gem eente € 116.912, het verschil tussen de kostprijs en de bijdrage van BVCB, 

gesubsidieerd. In 2011 is de huur voor de velden verhoogd naar € 57.946 en krijgt BVC B 

een overgangssubsidie van € 7.500. In het verleden heeft BVC B incidentele subsidies 

ontvangen voor de bouw  van kleedkam ers en het clubgebouw  die nu eigendom  van de 

vereniging zijn. BVC B kreeg voor 2010 geen reguliere subsidie voor activiteiten.  
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C V V      

Voor 2010 is er bij C VV niet expliciet sp rake van een accom m odatiesubsidie of 

gesubsidieerde korting op  de huurprijs van de velden. C VV betaalt in 2010 voor de 

veldhuur € 35.387 en in 2011 € 42.596. N et als BVC B heeft C VV in het verleden 

incidentele subsidies ontvangen voor de bouw  van kleedkam ers en clubgebouw  die nu 

eigendom  van de vereniging zijn. Zo ontving C VV in 2009 € 480.607 voor de bouw  van 

acht kleedkam ers. Daarnaast ontvangt C VV een w aarderingssubsidie van € 1.000. 

 

W eidevogels 

Voor 2010 hebben de W eidevogels € 44.500 subsidie gekregen die direct verrekend 

w erd m et de huur van de buitenvelden en de sportzaal. Voor deze huur betaalden zij  

€ 66.000�! m in € 44.500 is € 21.500. Zoals gebruikelijk w as in Bleisw ijk deze subsidie 

gekoppeld aan de huur van de gem eentelijke sportaccom m odaties en aan het aantal 

jeugdleden. In 2011 m oesten zij € 25.545 gaan betalen. 

 

H ockeyvereniging B leisw ijk  

In 2010 kreeg de Hockeyvereniging Bleisw ijk € 1.014,57 accom m odatiesubsidie. Dit 

bedrag w as gebaseerd op  het in 2009 uitgekeerde bedrag. In 2009 w as de subsidie net 

als bij de W eidevogels gekoppeld aan het aantal jeugdleden en de huur van het 

gem eentelijke veld. De W eidevogels hebben één veld in eigendom  en één veld huren 

ze van de gem eente. O m dat ze m aar één veld huurden van de gem eente kregen zij 

relatief m inder subsidie dan verenigingen die m eer huurden van de gem eente.  

 

In 2010 heeft de gem eente voor het onderhoud aan de kleedkam ers (kozijnen die zo 

slecht w aren dat de verzekering w eigerde langer de opstal te verzekeren) € 15.000 

subsidie betaald. De totale kosten voor dit onderhoud w aren € 20.000. O m dat er 

bezuinigd m oet w orden heeft de gem eente aangegeven geen subsidie te kunnen 

verstekken voor de verbouw ing van het clubhuis. De vereniging heeft hiervoor geld 

geleend. De gem eente stond w el voor de helft van de lening garant.  

 

In 2010 betaalde HVB € 4.660 voor de huur van het gem eentelijke veld. In 2011 is dat    

€ 9.943 gew orden.  

5-3� doelen ten aanzien van accom m odaties 

In de beleidstukken over het sport- en cultuurbeleid staan doelen op  het gebied van 

gem eentelijke accom m odaties. Daarnaast staan er in het accom m odatiebeleid doelen  

voor de gem eentelijke verhuur van accom m odaties. Deze w orden nu 

achtereenvolgens besproken. 

5-3-1� doelen u it sport- en cu ltu u rbeleid 

Het doel ten aanzien van accom m odaties voor sport is: ‘voldoende betaalbare 

sportaccom m odaties die door veel inw oners gebruikt w orden en zonder gem eentelijke bijdrage 

niet exploitabel zijn’. V oor de cultuuraccom m odaties is die ‘voldoende faciliteiten voor culturele 

activiteiten op sem i-professioneel en am ateurniveau’. Beide doelen zijn kenbaar. O m dat het 

college niet duidelijk m aakt hoeveel accom m odaties voor w elke prijs beschikbaar zouden 

m oeten zijn, is dit doel niet voldoende concreet om schreven om  op een objectieve m anier 

richting te kunnen geven aan besluiten om  subsidies en kortingen op de veldhuur te 
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verschaffen. Het doel ten aanzien van de accom m odatie voor m uziekonderw ijs is w el concreet: 

één centrale accom m odatie.  

 

T en aanzien van de accom m odaties stelt het college in de sportnota dat het streeft 

naar voldoende betaalbare accom m odaties die m eegroeien m et de sportbehoefte. De 

sportnota bevat een analyse van deze behoefte. Daarnaast schrijft het college het 

volgende: ‘De gem eente streeft naar een breed en goed geoutilleerd 

voorzieningenaanbod om  sport te beoefenen. De gem eente is echter niet voor alles 

verantw oordelijk. In de afw eging w elke accom m odaties de gem eente w il 

ondersteunen zijn er verschillende afw egingen. T en eerste heeft de gem eente alleen 

een taak als een brede groep  inw oners een accom m odatie kan gebruiken. Het ‘sociaal 

rendem ent’ (het gebruik) is een belangrijk afw egingscriterium  evenals m ogelijke 

alternatieven (noodzaak). Verder is van belang de m ate w aarin een 

sportaccom m odatie zonder gem eentelijke bijdrage exploitabel is. Maneges, 

fitnesscentra, bow lingbanen, squashbanen, m idgetgolf en golfbanen zijn voorbeelden 

van accom m odaties die zonder gem eentelijke bijdrage exploitabel zijn en de 

gem eente heeft daar geen actieve bem oeienis m ee (in de zin van exploitatie of 

investeringsbijdrage).’�" Met andere w oorden, de gem eente w il accom m odaties 

ondersteunen die door veel inw oners gebruikt w orden en die niet zonder 

gem eentelijke bijdragen geëxploiteerd kunnen w orden. Het college heeft echter geen 

keuze gem aakt over het p recieze aantal accom m odaties dat voor een bepaalde p rijs 

beschikbaar zou m oeten zijn.  

 

In de cultuurnota stelt het college het doel dat er voldoende faciliteiten zijn voor 

culturele activiteiten op  sem i-professioneel en am ateurniveau. Volgens het college is 

het voor de gem eente Lansingerland niet noodzakelijk om  net als de grote om liggende 

steden een breed aanbod van m usea, theaters, concertzalen en bioscopen te hebben. 

De gem eente Lansingerland w il vooral m ogelijkheden bieden voor 

am ateurkunstbeoefening en kleinschalige kunst en cultuur: ‘Hierbij zal naar een 

evenw icht w orden gestreefd tussen grotere voorzieningen voor heel Lansingerland en 

kleinschalige voorzieningen op  kernniveau. (… ) O p  grond van het aantal inw oners 

w ordt gestreefd naar één centrale locatie voor m uziekonderw ijs. Meerdere locaties 

zullen m uziekonderw ijs laagdrem peliger m aken, m aar ook kostenverhogend 

w erken.’�#O ok voor de cultuuraccom m odaties geldt dat het college geen keuze heeft 

gem aakt voor het p recieze aantal accom m odaties van een bepaald type dat voor een 

bepaalde p rijs beschikbaar zou m oeten zijn. Het m uziekonderw ijs is hierop  een 

uitzondering. 

5-3-2� doelen van h et nieu w e accom m odatiebeleid 

D e doelen uit het accom m odatiebeleid zijn niet consistent m et de doelen uit het sportbeleid. Het 

sportbeleid kent als doel dat er voldoende betaalbare accom m odaties zijn om  zo een breed 

activiteitenaanbod m ogelijk te m aken. Het doel van het accom m odatiebeleid voor 

sportaccom m odaties is het gelijktrekken van de tarieven voor sportaccom m odaties en het 

verhogen van de huurinkom sten voor de gem eente. D it doel is kenbaar en niet in lijn m et het 

sportbeleid. Het accom m odatiebeleid kent geen doel voor cultuuraccom m odaties.   
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Het college noem t in de tarievennota tw ee doelen: 

• een harm onisatie van de tarieven voor sportaccom m odaties; 

• een aanpassing van de tarieven zodat de huurinkom sten m et € 135.000,- toenem en 

m et ingang van 2011.  

 

De gem eente kent geen specifiek beleid voor cultuuraccom m odaties. Am btenaren 

hebben echter aangegeven dat zij ook voor de cultuuraccom m odaties een aanpassing 

van het accom m odatiebeleid voorzien. G ezien de taakstelling, is het de verw achting 

dat ook bij cultuuraccom m odaties de financiële bijdragen van de gem eente af zullen 

nem en. T abel 5-2 laat zien dat het de bedoeling is van het college om  de tarieven van 

de sportaccom m odaties verder te verhogen door de dekking (de verhouding tussen 

huurprijzen voor de verenigingen en kosten voor de gem eente) op  te laten lopen. 
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T abel 5-2 laat zien dat de gem eente ernaar streeft dat de verenigingen een groter deel 

van de kosten voor de velden gaan betalen. Met dekking w ordt bedoeld: het 

percentage dat de vereniging betaalt van de totale kosten om  een veld aan te leggen 

en te beheren. In 2010 zou dat 14,6%  m oeten zijn en in 2012 zou dat verhoogd m oeten 

zijn tot 17,9% . O p  het eerste gezicht lijkt een verhoging m et 3%  een te kleine verhoging 

om  te kunnen stellen dat er sp rake van is dat het accom m odatiebeleid het sportbeleid 

doorkruist. Voor individuele verenigingen kan de tariefverhoging echter relatief veel 

groter zijn. Paragraaf 5-4 gaat hierop  in.   

 

De doelen van het accom m odatiebeleid staan op  gespannen voet m et de doelen van 

het sportbeleid. Afhankelijk van hoe de doelen van het accom m odatiebeleid voor 

cultuuraccom m odaties vorm gegeven zal w orden, kan er ook spanning ontstaan 

tussen dat accom m odatiebeleid en het cultuurbeleid. Het accom m odatiebeleid beoogt 

een verbetering van de financiële positie van de gem eente en een verlaging van de 

bijdragen aan verenigingen via de accom m odatieprijzen. Het sport- en cultuurbeleid 

beoogt voldoende betaalbare accom m odaties en (financieel) vitale verenigingen. Het 

college heeft niet aangegeven hoe het m et de spanning tussen deze doelen om  zal 

gaan. W elk doel heeft in w elk geval p rioriteit? W elke belangenafw eging vindt er in 

w elk geval plaats? Deze vragen blijven binnen het beleid onbeantw oord.  

5-4� u itw erking van h et accom m odatiebeleid 

5-4-1� inleiding 

Deze paragraaf gaat in op  de m anier w aarop  het accom m odatiebeleid is vorm gegeven. 

De uitvoeringsregels spelen daarbij een belangrijke rol. Hierbij is de vraag aan de orde 

of de doelen en de uitvoeringsregels objectieve criteria bevatten om  de huurprijzen 

vast te stellen en/of de uitvoeringsregels hiervoor consistent zijn m et de eerder 

om schreven doelen. Voor dit laatste is het van belang w at de financiële gevolgen zijn 
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van zow el het nieuw e accom m odatiebeleid als het nieuw e subsidiebeleid. O m  hier een 

goed beeld van te kunnen krijgen w orden eerst de verschillen tussen de oude kernen 

besproken in paragraaf 5-4-3. De financiële gevolgen van het accom m odatiebeleid 

voor de verenigingen kom en aan de orde in paragraaf 5-4-4. In deze paragraaf kom t 

aan de orde w at het nieuw e accom m odatiebeleid voor de contributie per lid kan 

betekenen. O m  te bezien of dit in andere steden m isschien geen probleem  oplevert 

heeft de gem eente een vergelijking m et andere steden gem aakt.  

5-4-2� nieu w e u itvoeringsregels 

V oor sportaccom m odaties bevat het accom m odatiebeleid objectieve criteria voor het vaststellen 

voor de accom m odatiehuur en het aantal velden per vereniging. D e gem eente kent geen 

soortgelijke criteria voor cultuuraccom m odaties.  

 

In de tarievennota sportaccom m odaties staat het uitgangspunt dat de gem eente voor 

gelijksoortige accom m odaties een gelijksoortig tarief hanteert. Daarnaast betalen 

com m erciële gebruikers en niet-com m erciële gebruikers een ander tarief. In p rincipe 

betekent dat dat alle verenigingen dus hetzelfde bedrag voor een gelijksoortig veld 

m oeten betalen. Dit bedrag is een bepaald percentage van de totale kosten voor de 

gem eente. T abel 5-3 laat enkele voorbeelden van deze nieuw e tarieven zien. 
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Het aantal velden dat een vereniging kan krijgen is afhankelijk van de benodigde 

trainings- en w edstrijdcapaciteit die afhankelijk  is van het aantal team s enerzijds en 

de financiële m ogelijkheden van de gem eente anderzijds. De gem eente onderzocht 

deze behoefte en publiceerde deze in de niet vastgestelde sportnota. U it deze analyse 

bleek dat er verschillende verenigingen behoefte hadden aan m eer velden en dat er bij 

geen vereniging sprake w as van overcapaciteit. O p  dit m om ent heeft de gem eente 

echter aangegeven dat zij geen financiële ruim te heeft om  in de behoefte aan nieuw e 

velden bij verenigingen te voorzien.   

 

Het cultuurbeleid kent geen heldere uitgangspunten bij het vaststellen van de tarieven 

voor de accom m odaties.  
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5-4-3� versch illen tu ssen kernen 

O ndanks dat het accom m odatiebeleid objectieve criteria kent voor de huurprijzen voor 

sportaccom m odaties, hebben deze criteria niet eenzelfde effect op de financiële vitaliteit van 

verenigingen. A ls verenigingen in een kern zitten m et w einig potentiële leden en als 

verenigingen veel kosten m oeten m aken voor hun accom m odatie om dat ze recent w einig 

subsidie voor nieuw bouw  hebben gehad dan kan het gelijk trekken van de veldhuur de vitaliteit 

van deze  verenigingen w el in gevaar brengen. D e uitvoeringsregels zijn dan niet m eer 

consistent m et het doel ‘voldoende betaalbare sportaccom m odaties’. 

 

Een belangrijk elem ent van het subsidie- en accom m odatiebeleid is harm onisatie. O m  

te w eten hoeveel im pact deze harm onisatie heeft, is het van belang om  de verschillen 

tussen de vroegere gem eentes te kennen. Deze oude kernen verschillen in w erkw ijze, 

m aar ook in aantallen (potentiële) leden en dergelijke. Deze verschillen w orden 

hieronder besproken. 

 

De w erkw ijze van de oude gem eenten ten aanzien van subsidies en huurprijs 

verschilden. In Bleisw ijk w erden voor het huren van gem eentelijke accom m odaties 

kostprijsdekkende tarieven vastgesteld. De verenigingen ontvingen een subsidie in de 

huurkosten van de accom m odatie. Deze subsidie bestond uit een korting op  de huur. 

Deze korting kon variëren tussen de 55%  en de 94% . Dit w as afhankelijk van de 

accom m odatie en of er sp rake w as van jeugdleden. In Bergschenhoek bestond 

afhankelijk van het type veld een vergelijkbare w erkw ijze. De tarieven w aren hoog, 

m aar de verenigingen w erden voor een groot bedrag via subsidie gecom penseerd (ter 

indicatie rond 85% ).�� Figuur 5-3 laat deze verschillen zien. 
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Het verschil in tarieven is overigens enigszins te verklaren. In de tarievennota legt de 

gem eente uit dat Bleisw ijk een kleibodem  heeft en Berkel en Rodenrijs een 

veenbodem . In het laatste geval zijn de kosten aanzienlijk hoger voor de aanleg van 

een kunstgrasveld. 
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Volgens het college zal m et nam e voor verenigingen uit Bleisw ijk de stijging van de 

p rijzen van velden het m eest aanzienlijk zijn.�� De huurprijzen zullen op  het hoogste, 

in veel gevallen het Berkelse niveau gebracht w orden. Volgens het college hebben de 

Berkelse sportverenigingen de afgelopen jaren bew ezen dat dit p rijsniveau geen 

belem m ering hoeft te zijn voor het in stand houden van een bloeiend 

verenigingsleven.�� De rekenkam er kan niet m ee gaan in deze redenering. Juist om dat 

de verenigingen die niet in Berkel zitten te m aken hebben m et een kleiner aantal 

potentiële leden en zij niet als veel Berkelse verenigingen recent subsidie hebben 

gekregen voor nieuw e kantines en kleedruim ten. Daarom  m ag de gem eente er niet 

vanuit gaan dat als de Berkelse verenigingen het financieel redden, de verenigingen 

uit de andere kernen het ook financieel zullen redden.   

 

O p  het eerste gezicht lijkt het gelijktrekken van de tarieven van sportaccom m odaties 

te betekenen dat elke vereniging gelijke kansen heeft. Dit is echter niet altijd het 

geval. Afhankelijk van het aantal potentiële leden en de bijdragen van de gem eente 

aan de gebouw en van de vereniging uit het verleden kan de vereniging een gunstige of 

ongunstige financiële uitgangspositie hebben.  

 

Als een vereniging veel potentiële leden heeft, is het voor de hand liggend dat de 

vereniging ook in financiële zin kan profiteren van schaalvoordelen. Veel leden 

brengen veel contributie op . De vereniging m oet w ellicht m eer kosten m aken, m aar 

om dat de velden en het clubhuis dan intensiever gebruikt w orden is er toch sprake 

van een schaalvoordeel. Dit is van belang voor de clubs in Lansingerland. In Berkel zijn 

veel nieuw e w oningen gebouw d en zijn de verenigingen groter, terw ijl in Bleisw ijk de 

verenigingen kleiner zijn en zij ook m inder nieuw e aanw as vanuit nieuw bouw huizen 

kunnen verw achten. Voor een vereniging in een plaats m et m inder inw oners en 

m inder leden zou het m oeilijker kunnen zijn om  een hoge veldhuur op  te brengen. De 

im pact van het accom m odatiebeleid voor de onderzochte Bleisw ijkse verenigingen is 

dan ook groter dan voor de andere verenigingen.  

 

Daarnaast verschilt de situatie ten aanzien van de clubgebouw en per vereniging. 

Doorgaans zijn de kantine en de kleedkam ers eigendom  van de verenigingen. 

Som m ige verenigingen hebben recent substantiële bijdragen van de gem eente 

ontvangen voor de nieuw bouw  van hun gebouw en. Zo ontvingen de Soccerboys           

€ 343.000 voor nieuw e gebouw en. De reden dat clubs nieuw bouw  nodig hadden, w as 

in som m ige gevallen dat de gem eente op  de plaats van de oude vereniging nieuw e 

huizen of infrastructuur w ilde bouw en. Andere verenigingen zitten echter in oude 

gebouw en en hebben som s zelfs velden in eigendom  zoals de Hockeyvereniging 

Bleisw ijk. Deze verenigingen m oeten m eer geld reserveren voor onderhoud en 

vervanging. Voor hen zal het m oeilijker zijn om  een hoge veldhuur op  te brengen dan 

voor verenigingen die net nieuw e gesubsidieerde accom m odaties hebben. G ezien deze 

verschillen tussen verenigingen, kan een verhoging van de veldhuur, voor 

verschillende verenigingen een andere im pact hebben, ook al is die veldhuur even 

hoog als bij andere verenigingen. Het college houdt hier geen rekening m ee in zijn 

beleid.   
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5-4-4� betaalbaarh eid accom m odaties 

D e gem eente toetst niet op een system atische m anier of de verenigingen zonder aangepaste 

huurtarieven zelf, al dan niet m et de hulp van anderen, de niet aangepaste bedragen voor de 

veldhuur zouden kunnen opbrengen. D aarnaast kan de gem eente ook niet m et onderzoek 

onderbouw en in w elk geval er niet m eer sprake is van betaalbare accom m odaties en of er 

inw oners zijn die bij contributieverhoging hun lidm aatschap op (m oeten) zeggen. W el is 

duidelijk dat door het accom m odatiebeleid de financiële situatie van verenigingen verslechtert.  

 

De huurverhogingen vorm en de kern van het nieuw e accom m odatiebeleid. Deze 

huurverhogingen hebben gevolgen voor de financiële positie van de verenigingen en 

kunnen, afhankelijk van de keuze die een vereniging m aakt, gevolgen hebben voor de 

contributies. Hogere contributies zouden gevolgen kunnen hebben voor het aantal 

m ensen dat deel kan nem en aan de activiteiten op  de gehuurde velden. 

 

T oepassing van de uitvoeringsregels uit de tarievennota lijdt tot een gem iddelde 

stijging van de huurtarieven van 24% . Als deze direct doorberekend zouden w orden in 

de contributieverhoging, kom t dit neer op  een contributieverhoging die varieert tussen 

de € 0 en € 104. Er bestaan grote verschillen tussen de individuele verenigingen. Het 

zijn voornam elijk de verenigingen uit Bleisw ijk die m et de grootste huurstijgingen 

geconfronteerd w orden. T abel 5-5 en 5-6 laten zien w at de financiële gevolgen van het 

accom m odatiebeleid zijn voor de huurtarieven van de onderzochte verenigingen en de 

m ogelijke gevolgen voor de contributies. 
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T abel 5-4 laat zien dat de stijging van de huurprijzen ten opzichte van de oude 

huurprijzen substantieel is. De grootste verschillen doen zich voor in Bleisw ijk en 

Bergschenhoek. 

 

De eerste kolom  van tabel 5-5 laat zien w at de im pact is van het veranderde 

accom m odatiebeleid en het nieuw e subsidiebeleid. De situatie na de invoering van de 

nieuw e tarieven en subsidiebedragen is vergeleken m et de oude situatie. De m ate 

w aarin de nieuw e situatie nadeliger is, het nadeel als percentage van de oude 

inkom sten, varieert per vereniging. O m  een indruk te geven op  de gevolgen voor 

individuele sporters en hun beslissing om  aan een activiteit deel te nem en, is het 

effect van het financiële nadeel op  de contributies berekend. Met nam e voor de 

W eidevogels is de im pact groot. De verhoging van de veldhuur heeft ook een grote 

im pact op  de contributies. Als de gem eente de huurtarieven nog verder verhoogt 

volgens plan, dan zal de im pact nog groter zijn om dat dan de subsidie van € 7 per 

jeugdlid dit bedrag niet m eer gedeeltelijk zal com penseren.   
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Bij de hierboven staande contributieverhogingen is ervan uitgegaan dat de hele 

huurverhoging doorberekend w ordt in de contributie. Verenigingen kunnen hierbij in 

de p raktijk andere keuzes m aken. In paragraaf 4-3-3 is besproken dat verenigingen 

aangaven dat zij hiervoor w einig m ogelijkheden zagen. In interview s gaven 

verenigingen aan dat de p rijs die zij voor de accom m odatie betalen voor hen van 

essentieel belang is. Som m igen gaven aan dat in som m ige gevallen een hogere 

huurprijs zou leiden tot contributieverhoging. Muziekvereniging C oncordia gaf aan dat 

het voortbestaan van de vereniging zonder bijdrage van de gem eente aan de 

accom m odatie ernstig gevaar loopt. Als C oncordia er dan niet in slaagt om  een 

goedkopere ruim te te vinden, dan is dit volgens de rekenkam er reëel.  

 

In paragraaf 4-3-3 is verkend of het verhogen van de contributie zou betekenen dat 

contributies in Lansingerland veel hoger zouden kom en te liggen dan bij verenigingen 

buiten Lansingerland. U it een verkenning van de gem eente m et 19 voetbalclubs in de 

regio bleek dat hier de senioren contributie gem iddeld € 195 bedraagt. Hierm ee ligt de 

contributie in Lansingerland ook na aanpassing van de accom m odatietarieven iets 

hoger dan het gem iddelde. Er zijn echter nog steeds voetbalverenigingen in de 

om geving m et hogere tarieven.  

 

De gem eente heeft geen onderzoek beschikbaar over de relatie tussen de hoogte van 

de contributie en de participatiegraad. O p  basis van deze gegevens kan de gem eente 

niet onderbouw en of de huidige en geplande tariefverhoging w el of geen effect zal 

hebben op  het aantal deelnem ers aan de gesubsidieerde activiteiten. Bij de 

m uziekkorpsen is het opvallend dat als de accom m odatiesubsidie bij C oncordia 

w egvalt, de contributies w aarschijnlijk zullen stijgen tot een bedrag dat veel hoger is 

dan het landelijke gem iddelde. In dat geval, acht het de rekenkam er aannem elijk dat 

het w egvallen van de subsidie zal lijden tot verm inderde participatie.�"  

 

O ver het algem een valt het de rekenkam er op  dat: 

• enkele verenigingen aangeven dat de voorm alige accom m odatiesubsidie essentieel 

is voor het voortbestaan van de vereniging; 

• de m eeste verenigingen aangeven dat het nieuw e accom m odatiebeleid 

w aarschijnlijk zal leiden tot contributieverhoging; 

• de gem eente de hoogte van deze contributieverhoging heeft uitgerekend. Deze 

varieert tussen de € 0 en € 104 per lid per jaar; 

• de gevolgen van het gelijktrekken van de huurprijzen en subsidies niet voor alle 

verenigingen gelijk zijn. Deze verschillen heeft de gem eente niet in kaart gebracht; 

�� de contributies van de onderzochte verenigingen in Lansingerland aan de hoge kant 

liggen. 

 

5-5� effect verh u u r op  gem eentelijke doelen 

D e gem eente spreekt m et de verenigingen geen m aatschappelijke tegenprestatie af in de 

huurcontracten voor de accom m odaties. O p die m anier heeft de gem eente niet de zekerheid dat 

de inzet van publieke m iddelen resulteert in een concrete m aatschappelijke tegenprestatie.  
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Publieke m iddelen w orden doorgaans ingezet om  een publiek doel te bereiken. Zo 

geeft de gem eente financiële m iddelen aan verenigingen in de vorm  van een subsidie 

om  een publiek doel, bijvoorbeeld het realiseren van een bepaald trainingsaanbod, te 

bereiken. Voor de verhuur van accom m odaties geldt een soortgelijk p rincipe. De 

gem eente legt toe op  de verhuur van accom m odaties m et een doel op  het gebied van 

sport en cultuur voor ogen. Als de gem eente ervoor w il zorgen dat de verenigingen die 

de accom m odaties huren dit doel ook gaan realiseren, m oet de gem eente afspraken 

m aken over de p restaties van deze verenigingen in het huurcontract.  

 

De gem eente Lansingerland legt echter niet in het huurcontract vast w elke 

m aatschappelijke p restatie de verenigingen m oeten leveren. Zodoende heeft de 

gem eente geen m iddel om  veilig te stellen dat er m et de inzet van haar publieke 

m iddelen een m aatschappelijk doel gerealiseerd w ordt.  

 

 

 

 



bijlagen
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bijlage 1  onderzoeksverantw oording 

algem een 

In het onderzoeksplan 2010 heeft de rekenkam er aangekondigd een onderzoek te 

starten naar het subsidiebeleid. De onderzoeksw erkzaam heden zijn in sep tem ber 2010 

gestart en in juni 2011 afgerond. Het onderzoek, w aarvan de bevindingen in dit 

rapport zijn sam engevat, berust op  de verzam eling en analyse van gegevens uit 

verschillende bronnen. 

docu m enten 

Binnen de gem eente is inform atie gezocht m et betrekking tot de p rocedures van de 

subsidieverlening, accom m odatiebeleid,specifieke beleidsvelden als cultuur, jeugd en 

sport en het verstrekken van concrete subsidies. Het verzam elde m ateriaal bestond uit 

docum enten van uiteenlopende aard, zoals verordeningen, beleidsnotities en 

correspondentie m et gesubsidieerde instellingen. O ok zijn digitale subsidie 

overzichten geraadpleegd. 

casu sselectie  

De rekenkam er heeft van 7 organisaties het dossier nader bestudeerd. Dit w aren de 

m uziekschool Jay’s Place, de m uziekverenigingen C oncordia en Helicon, de 

voetbalverenigingen, C VV Berkel en BVC B, de Hockeyvereniging Bleisw ijk en de 

korfbal vereniging W eidevogels. N aast bestudering van de dossiers heeft de 

rekenkam er gesproken m et een bestuurslid van deze organisaties. Helaas lukte het 

niet om  m et een bestuurslid van de W eidevogels binnen de onderzoekstijd een 

afspraak te m aken. Daarom  is bij de W eidevogels alleen het dossier bestudeerd.  

 

De rekenkam er heeft deze organisaties geselecteerd om  een zo goed m ogelijk beeld te 

krijgen van de aspecten die kunnen spelen bij subsidieverstrekking in Lansingerland. 

Hiertoe heeft de rekenkam er organisaties die op  diverse aspecten van elkaar 

verschillen geselecteerd: organisaties m et hoge en lage subsidies, organisaties m et 

veel en w einig andere inkom sten, organisaties uit de verschillende kernen en 

organisaties m et leden van verschillende leeftijden. De te onderzoeken organisaties 

zijn organisaties die actief zijn op  het terrein van sport, cultuur of sociaal culturele 

activiteiten. O m dat de gem eente de m eeste beleidsvrijheid heeft bij de niet w ettelijke 

taken, zijn de subsidies die voor niet w ettelijke taken verleend zijn in het kader van 

deze studie onderzocht.  

interview s 

Er zijn interview s gehouden m et onder m eer voorm alig w ethouder Bodbijl, diverse 

am btenaren die zich bezig houden m et het verstrekken van sport- en culturele 

subsidies en vertegenw oordigers van verenigingen. O p  verschillende m om enten zijn 

aan de gem eente elektronisch vragen gesteld. Deze zijn door de gem eente schriftelijk 

beantw oord.  
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procedu re 

O p  22 sep tem ber 2010 verzond de rekenkam er de onderzoeksopzet naar de raad, B en 

W  en de gem eentesecretaris. O p  21 juni 2011 startte am btelijk w ederhoor. 8 juli 2011 

startte bestuurlijk w ederhoor door m iddel van toezending van het volledige 

conceptrapport aan het college van B en W . De reactie van B en W  ontving de 

rekenkam er op  16 augustus 2011.  

 

De reactie van B en W  en het naw oord van de rekenkam er hierop  zijn in het rapport 

opgenom en. Het definitieve rapport is 1 sep tem ber 2011 door toezending aan de 

gem eenteraad openbaar gew orden. 
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bijlage 2 norm enkader en criteria 
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bijlage 3 geïnterview de personen 

Mevrouw  Y . W agenaar  directie Jay’s Place 

De heer R . Dotulong   directie Jay’s Place 

Mevrouw  E. Lucassen   penningm eester C oncordia 

De heer W . Van Scheijndel  penningm eester Helicon 

De heer R . Buijnzeel   penningm eester C VV Berkel 

De heer A. de Jong   secretaris BVC B 

Mevrouw  L. K ortenhorst   penningm eester Hockeyvereniging Bleisw ijk 

Mevrouw  W . K oops   gem eente Lansingerland 

De heer F. Loos    gem eente Lansingerland 

De heer M. de K oning   gem eente Lansingerland 

Mevrouw  M. Sybring   gem eente Lansingerland 

Mevrouw  T . van der Donk  gem eente Lansingerland 

Mevrouw  L. W arm erdam   gem eente Lansingerland 

De heer R . Bodbijl   voorm alig w ethouder gem eente Lansingerland 
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bijlage 4 geraadpleegde bronnen 

�� C oncept-sportnota Lansingerland 2009 

�� Algem ene Subsidieverordening Lansingerland 2009 

�� N adere Regels en overangsregeling uitvoering Subsidiebeleid 

�� Sam en Doen, Sam en Delen, kadernotitie siubsidiebeleid Lansingerland, juni 2008 

�� K unst en C ultuur in de Schijw erpers, N ota K unst en C ultuur Lansingerland, Maart 

2009 

�� Sam en Bouw en aan Lansingerland, C ollegeprogram m a 2007-2010 

�� T arieven N ota Sportaccom odaties 2011-2012 

�� N otulen Raad Lansingerland 

�� Beschikkingen, contracten, correspondentie, jaarverslagen verenigingen, m em o’s 

rondom  subsidies verenigingen 

�� B en W  advies exploitatie Buitensportaccom odaties 

 



de rekenkamer
De gemeenteraad van Lansingerland heeft op 24 mei 2007

de Rekenkamer Lansingerland ingesteld. Tot 1 januari 2009

was Robert Mul directeur van de rekenkamer. De gemeente-

raad benoemde op 28 mei 2009 zijn opvolger, Paul Hofstra.

Hij is zijn werkzaamheden op 2 juni 2009 begonnen.

doel
De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doel-

treffendheid en de rechtmatigheid van het beleid, het

financieel beheer en de organisatie van het gemeente-

bestuur. De rapporten van de rekenkamer zijn een

aanknopingspunt voor het bestuur om rekenschap

af te leggen aan de burgers.

positie
De rekenkamer is een onafhankelijk orgaan binnen de

gemeente. Haar taken en bevoegdheden staan in de

Gemeentewet en de verordening Rekenkamer Lansingerland.

Zij bepaalt zelf wat en hoe zij onderzoekt en waarover zij

rapporteert.Wel kunnen de raad en het college van B enW

de rekenkamer om een onderzoek verzoeken. De rekenkamer

stuurt hen jaarlijks haar onderzoeksplan en jaarverslag toe.

onderzoek
Het onderzoeksterrein strekt zich uit over alle organen

(raad, B enW, commissies en burgemeester) en diensten van

de gemeente. Ook kan de rekenkamer onderzoek doen bij

gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente aan

deelneemt, bij NV’s en BV’s waar de gemeente meer dan 50%

van de aandelen in bezit heeft en bij instellingen die een

grote subsidie, lening of garantie van de gemeente hebben

ontvangen. De onderzoeken worden uitgevoerd door het

bureau van de rekenkamer.

publicaties
Het onderzoek resulteert in openbare rapporten die ter

behandeling aan de raad worden aangeboden. Zij bevatten

tevens de reacties van de onderzochte organen en

instellingen op de eerder toegezonden voorlopige

onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen

(wederhoor). Bij kleine onderzoeken of studies met een

beperkte reikwijdte doen we de onderzochte organen of

instellingen en de raad de conclusies in een openbare brief

direct ter kennisname toekomen.Ten slotte publiceert de

rekenkamer op basis van haar onderzoek ook hand-

reikingen en worden medewerkers aangemoedigd om

artikelen te publiceren.
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