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Subsidie Get Hoekt in strijd met wet- en 
regelgeving 
 
 
In de subsidierelatie met stichting Get Hoekt heeft de deelgemeente Hoek van Holland in 
strijd gehandeld met wet- en regelgeving. De informatievoorziening aan de deelraad in de 
periode 2008-2010 inzake deze subsidierelatie was meermaals niet juist, tijdig en volledig.    
Dit concludeert de Rekenkamer Rotterdam in haar rapport ‘tussen de regels door. onderzoek 
naar subsidierelatie Get Hoekt’.   
 
 
In het onderzoek heeft de rekenkamer zich gericht op de wijze waarop de deelgemeente Hoek 
van Holland in de periode 2008-2010 heeft gehandeld in de subsidierelatie met stichting Get 
Hoekt. De subsidieverstrekking aan stichting Get Hoekt heeft niet conform geldende wet- en 
regelgeving plaatsgevonden. Zo zijn subsidies verleend terwijl de subsidieaanvragen van de 
stichting niet voldeden aan de eisen van de Subsidieverordening Rotterdam en zijn 
voorschotten uitgekeerd zonder dat hieraan een verleningsbeschikking ten grondslag lag. 
Daarnaast zijn subsidies meermalen tussentijds opgehoogd ondanks ontbrekende informatie.  
Het dagelijks bestuur van de deelgemeente heeft de deelraad meerdere malen niet juist, tijdig 
en volledig geïnformeerd over deze subsidierelatie. In totaal gaat het om circa € 1,3 miljoen 
overheidsgelden in de periode 2008-2010.  
 
In het onderzoek constateert de rekenkamer dat de bestuurscultuur in Hoek van Holland de 
voormalig portefeuillehouder Toerisme en Economie te veel ruimte gaf voor eigenmachtig 
optreden. De voormalig portefeuillehouder had een vergaande betrokkenheid in de relatie met 
stichting Get Hoekt. De overige leden van het dagelijks bestuur hebben de voormalig 
portefeuillehouder onvoldoende aangesproken op zijn gedrag. Daarvoor ontbrak een gezond 
evenwicht tussen checks en balances in het dagelijks bestuur. 
 
Verder heeft de rekenkamer ook de subsidieverantwoordingen van stichting Get Hoekt 
onderzocht. De subsidieverantwoordingen van stichting Get Hoekt over 2008 en 2009 zijn niet 
voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Desondanks heeft dit geen gevolgen 
gehad voor de subsidieverstrekking. Op basis van een eigen dossieronderzoek heeft de 
rekenkamer overigens wel vastgesteld dat de stichting in de periode 2008-2010 geen betalingen 
heeft verricht die in strijd zijn met de subsidie doelen.  
 
De rekenkamer heeft een aantal aanbevelingen voor de voortzetting van de subsidierelatie met 
stichting Get Hoekt opgenomen in het rapport. In zijn reactie heeft het dagelijks bestuur 
aangegeven alle aanbevelingen over te nemen.  

Noot redactie: 
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