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de rekenkamer
De gemeenteraad van Rotterdam heeft in december 1997

de Rekenkamer Rotterdam ingesteld. Op 14 mei 2009 is

de heer P. Hofstra RO CIA door de raad voor een termijn

van 6 jaar benoemd en beëdigd als directeur Rekenkamer

Rotterdam.

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 Rotterdam.

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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voorw oord 

D e am bities van de deelgem eente H oek van H olland om  haar strandactiviteiten een 

serieuze stap  verder te brengen is niet alleen legitiem , m aar ook begrijpelijk. D e ligging 

en potentiële m ogelijkheden van de deelgem eente zijn im m ers groot. D e beslissing 

om  de m arketing en evenem entenactiviteiten onder te brengen in een op  afstand van 

het bestu u r opererende stichting past daar goed in. Ook past daarin de beslissing om  

de bestu u rlijk verantw oordelijke portefeuillehouder de nodige m anoeuvreerru im te te 

geven om  deze am bities in te vu llen. 

 

W illen beide beslissingen echter effect hebben op  het realiseren van de gestelde 

am bities, dan dienen nadrukkelijk tw ee randvoorw aarden in acht te w orden genom en. 

In de eerste plaats is het van belang dat de in het leven geroepen stichting – binnen de 

gestelde subsidiekaders – volkom en vrij en onafhankelijk m oet kunnen opereren. In 

de tw eede plaats noodzaakt de vergrote bestu u rlijke ru im te van de portefeuillehouder 

tot stevige checks and balances binnen het dagelijks bestu u r. N aarm ate er m eer en 

zw aardere bevoegdheden bij individuele bestu u rders w orden belegd zu llen de 

bestu u rlijke controlem echanism en ook zw aarder m oeten w orden u itgerust. Een snelle 

au to heeft nu  eenm aal zw aardere rem m en nodig om  te voorkom en dat hij bij de 

eerste de beste bocht onderuitgaat.  

 

Zoals de rekenkam er in dit rapport aantoont is het op  beide punten fou t gegaan. D e 

stichting bleek in opzet en w erking te beschikken over een zw akke governance, 

w aardoor er onvoldoende afstand w as ten opzichte van de deelgem eentelijke 

bestu u rlijke invloed. D e grote individuele bestu u rlijke vrijheid van de 

portefeuillehouder w erd onvoldoende gecorrigeerd en gecontroleerd door het D B  en de 

deelraad, w aardoor in het streven om  de strandam bities invulling te geven u iteindelijk 

rechtm atigheidskaders niet en onvoldoende in acht w erden genom en.  

 

D eze onw enselijke situatie heeft naar de m ening van de rekenkam er te lang kunnen 

voortduren. Pas na de laatste deelraadsverkiezingen, w aarin de bestu u rlijke 

verhoudingen behoorlijk zijn gew ijzigd, w erd u iteindelijk actie ondernom en om  aan 

beide randvoorw aarden voldoende invulling te geven. D e opgelopen schade m oet niet 

w orden onderschat. H et m et voeten treden van rechtm atigheidskaders is naar de 

m ening van de rekenkam er ernstig. Z eker in een publieke om geving m ag het doel 

nooit de m iddelen heiligen.  

 

Voor haar onderzoek heeft de rekenkam er veel inform atie gebruikt. D e rekenkam er is 

alle contactpersonen en geïnterview den erkentelijk voor hun m edew erking. H et 

onderzoek w erd verricht door Ed Elferink (projectleider), Y im an Fung en N icole 

K u ijpers. 

 

Paul H ofstra 

Directeur Rekenkamer Rotterdam 
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1�inleiding bestuurlijke nota 
 

 

1-1� aanleiding 

In 2008 is op  initiatief van de deelgem eente stichting G et H oekt opgericht. Sindsdien 

heeft stichting G et H oekt subsidie ontvangen van de deelgem eente H oek van H olland. 

In de afgelopen jaren zijn er in de deelraad regelm atig vragen gesteld over de 

subsidieverstrekking aan- en de besteding van de subsidiegelden door stichting G et 

H oekt. Aanleiding voor deze vragen w aren o.a. de jaarrekeningen 2008 en 2009 van de 

deelgem eente H oek van H olland. D aarnaast heeft stichting G et H oekt bij haar 

jaarrekening 2009 geen goedkeurende accountantsverklaring verkregen.  

 

D e deelraad H oek van H olland heeft op  4 novem ber 2010 een m otie aangenom en die 

de rekenkam er verzoekt een onderzoek u it te voeren naar de besteding van 

subsidiegelden door stichting G et H oekt en daarbij na te gaan of: 

�� de subsidiegelden zijn besteed aan activiteiten w aarvoor de exploitatiesubsidie door 

de deelgem eente is verleend; 

�� in het kader van de subsidierelatie tu ssen de deelgem eente en G et H oekt de 

geldende w et- en regelgeving is nageleefd; 

�� door zow el de deelgem eente als stichting G et H oekt voldoende invulling is gegeven 

aan de taken, bevoegdheden en verantw oordelijkheden die zij in het kader van het 

proces van toezicht en verantw oording behoren te vervullen. 

 

D e rekenkam er heeft per brief d.d. 26 novem ber 2010 aangegeven aan dit verzoek 

gehoor te geven. D it rapport is het resultaat van het gevraagde onderzoek. 

 

1-2� doel- en vraagstelling 

D e doelstelling van dit onderzoek is tw eeledig. D e rekenkam er is enerzijds nagegaan 

of de deelgem eente in de subsidierelatie m et stichting G et H oekt heeft gehandeld 

conform  relevante w et- en regelgeving, voldoende invulling heeft gegeven aan het 

toezicht op  de besteding van de subsidiegelden en de deelraad adequaat is 

geïnform eerd over deze subsidierelatie. Anderzijds is de rekenkam er nagegaan of 

stichting G et H oekt haar (verantw oordings)verplichtingen ten aanzien van de 

deelgem eente is nagekom en en de subsidiegelden heeft besteed in lijn m et de 

doelstellingen w aartoe de subsidie is verleend. 

 

In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal: 

 

1� H eeft de deelgem eente bij het verlenen en vaststellen van de subsidie aan stichting 

G et H oekt gehandeld conform  relevante w et- en regelgeving, heeft de 

deelgem eente voldoende toezicht gehouden op  de besteding van subsidiegelden 

door stichting G et H oekt en is de deelraad adequaat geïnform eerd over deze 

subsidierelatie? 
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2� H eeft stichting G et H oekt voldaan aan haar verantw oordingsverplichtingen ten 

aanzien van de deelgem eente en zijn de subsidiegelden besteed in lijn m et de 

doelstellingen w aarvoor de subsidie is verleend? 

deelvragen 

D e rekenkam er zal de eerste centrale vraag beantw oorden aan de hand van de 

volgende deelvragen:  

 

1� H eeft de deelgem eente bij het verlenen van de subsidie aan stichting G et H oekt 

gehandeld in lijn m et de relevante bepalingen u it de Subsidieverordening 

Rotterdam  2005 (SvR  2005) en de Algem ene w et bestu u rsrecht (Aw b)? 

2� H eeft de deelgem eente bij het vaststellen van de subsidie aan stichting G et H oekt 

gehandeld in lijn m et de relevante bepalingen u it de SvR  2005 en de Aw b? 

3� W elke voorw aarden heeft de deelgem eente gesteld bij de subsidieverlening aan 

stichting G et H oekt? 

4� H eeft de deelgem eente op tim aal gebruik gem aakt van de m ogelijkheden die zij 

o.b.v. w et- en regelgeving heeft om  toezicht te houden op  de besteding van de 

subsidiegelden? 

5� H eeft de deelgem eente adequate m aatregelen getroffen w anneer stichting G et 

H oekt haar verplichtingen in het kader van de subsidierelatie niet nakw am ?  

6� Is de deelraad adequaat geïnform eerd over de subsidierelatie m et stichting G et 

H oekt? 

 

D e tw eede centrale vraag zal de rekenkam er beantw oorden aan de hand van de 

volgende deelvragen: 

 

7� H eeft stichting G et H oekt voldaan aan haar (verantw oordings)verplichtingen 

richting de deelgem eente? 

8� W aar heeft stichting G et H oekt de door de deelgem eente verstrekte subsidiegelden 

feitelijk aan besteed? 

9� Zijn de m et het subsidiegeld gefinancierde activiteiten in lijn m et het doel w aartoe 

de subsidie is verleend? 

 

1-3� leesw ijzer 

D e bestu u rlijke nota bevat de voornaam ste conclusies en aanbevelingen. 

  

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

voor de conclusies in de bestu u rlijke nota. Sam en vorm en de bestu u rlijke nota en de 

nota van bevindingen het rekenkam errapport. 
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2�conclusies en aanbevelingen 
 

2-1� inleiding 

Voorliggend onderzoek van de Rekenkam er Rotterdam  richtte zich op  de w ijze w aarop 

de deelgem eente in de periode 2008-2010 heeft gehandeld in de subsidierelatie m et 

stichting G et H oekt. D aarbij is de rekenkam er nagegaan of het dagelijks bestu u r (D B) 

heeft gehandeld conform  w et- en regelgeving, voldoende toezicht heeft gehouden en 

de deelraad ju ist en volledig heeft geïnform eerd. D aarnaast heeft de rekenkam er 

onderzocht of stichting G et H oekt heeft voldaan aan de subsidievoorw aarden en 

verantw oordingsverplichtingen, en of de subsidiegelden doelgericht zijn besteed.  

 

In de nota van bevindingen rapporteert de rekenkam er haar feitelijke bevindingen en 

trekt daarbij feitelijke conclusies. D it hoofdstu k bevat de bestu u rlijke conclusies en 

aanbevelingen. G ezien de w ettelijke taak van de rekenkam er, m oeten onderzoeken 

van de rekenkam er bijdragen aan een beter openbaar bestu u r. Om  die reden richten 

de bestu u rlijke conclusies en aanbevelingen zich op  het gevoerde bestu u r en de rol 

van de deelraad. D e conclusies en aanbevelingen adresseren het dagelijks bestu u r en 

de deelraad van H oek van H olland en zijn inpu t voor het debat dat in de politieke 

arena plaatsvindt. 

 

2-2� h oofdconclusies 

1� H et D B  heeft de deelraad m eerdere m alen niet ju ist, tijdig en volledig geïnform eerd 

over de subsidierelatie m et stichting G et H oekt. D aarnaast is het D B  in het kader 

van de subsidierelatie m et stichting G et H oekt verschillende toezeggingen aan de 

deelraad niet nagekom en. D oor dit alles kon de deelraad haar controlerende rol 

onvoldoende invullen. 

 

2� Binnen de deelraad w as sprake van ongew enste rolverm enging doordat de 

adm inistrateur van stichting G et H oekt tevens deelraadslid en voorzitter van de 

C om m issie Onderzoek Rekening (C OR) w as. 

 

3� H et D B  heeft in de subsidierelatie m et stichting G et H oekt gehandeld in strijd m et 

w et- en regelgeving. D e subsidies voor 2008 en 2009 zijn verleend terw ijl de 

subsidieaanvragen van stichting G et H oekt niet voldeden aan de eisen die de 

Subsidieverordening Rotterdam  2005 (SvR  2005) stelt. D aarnaast heeft het D B  de 

subsidies in 2008 en 2009 m eerm alen tu ssentijds opgehoogd ondanks dat stichting 

G et H oekt niet aan de subsidieverplichtingen voldeed.  

 

4� Van januari tot septem ber 2010 w as, vooruitlopend op  de om vorm ing van stichting 

G et H oekt tot een deelgem eentelijke stichting, geen sprake van een subsidierelatie. 

In sep tem ber 2010 verleende het D B  alsnog subsidie voor het jaar 2010. In de 

periode januari-septem ber 2010 heeft het D B  een bedrag van € 420.000 aan 

stichting G et H oekt u itbetaald, zonder dat hieraan verplichtingen ten grondslag 
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lagen. Ook heeft het D B  voorschotten op  de subsidie 2011 u itgekeerd zonder dat 

hieraan een verleningsbeschikking ten grondslag lag. 

 

5� In 2008 en 2009 w as sprake van een te grote betrokkenheid van de voorm alig 

portefeuillehouder bij de activiteiten van stichting G et H oekt. D aarentegen 

controleerde het D B  niet of stichting G et H oekt de afgesproken prestaties 

realiseerde en de subsidiegelden doelgericht besteedde. 

 

6� D e bestu u rscultu u r in H oek van H olland gaf de voorm alig portefeuillehouder 

T oerism e en Econom ie in 2008 en 2009 veel ru im te voor eigenm achtig op treden in 

de relatie m et stichting G et H oekt. D e overige D B -leden hebben de voorm alig 

portefeuillehouder niet aangesproken op  zijn vergaande betrokkenheid bij de 

activiteiten van stichting G et H oekt.   

 

7� D e voorm alig portefeuillehouder heeft een doorslaggevende stem  gehad in de 

sam enstelling van het bestuu r van stichting G et H oekt. D e sam enstelling van het 

bestu u r bracht het risico op  een verstrengeling van publieke en private belangen 

m et zich m ee, doordat het stichtingsbestu ur deels bestond u it ondernem ers m et 

een com m ercieel belang bij de activiteiten van stichting G et H oekt. D e voorm alig 

portefeuillehouder heeft dit risico niet m eegew ogen toen hij de betreffende 

personen heeft gevraagd zitting te nem en in het bestu u r van stichting G et H oekt. 

D e rekenkam er heeft geconstateerd dat het stichtingsbestu ur in de praktijk een 

beperkt aantal betalingen heeft gedaan aan ondernem ingen van bestu u rsleden. 

H ierbij w as geen sprake van bew uste bevoordeling.  

 

8� H et D B  nam  eind 2009/begin 2010 het initiatief om  stichting G et H oekt om  te 

vorm en tot een deelgem eentelijke stichting. D it w as in tegenspraak m et de w ens 

van de deelgem eente en het stichtingsbestu ur om  m eer afstand te creëren tu ssen 

de deelgem eente en de stichting. Ook ging het D B  voorbij aan het feit dat de 

stichting dan een verbonden partij zou  w orden en het D B  niet bevoegd w as 

dergelijke deelnem ingen aan te gaan.  

 

9� D e deelgem eente heeft bovenop  de verleende subsidiebedragen in totaal € 250.000 

u itbetaald ter vergoeding van de btw  die stichting G et H oekt m oest afdragen aan de 

fiscus. In strijd m et de deelgem eentelijke m andaatregeling subsidies lag aan deze 

betalingen geen besluit van het D B  ten grondslag. D e deelgem eente heeft de 

betaalde btw -vergoedingen kunnen com penseren bij het btw -com pensatiefonds en 

kon daarom  budgetneu traal het tekort in de begrotingen van stichting G et H oekt 

opvullen dat ontstond doordat de stichting in haar begrotingen verkeerde fiscale 

u itgangspunten hanteerde. D oor de btw -vergoedingen viel het netto besteedbare 

subsidiebedrag w aarover de stichting kon beschikken in de periode 2008-2010         

€ 210.000 hoger u it.  

 

10�D e subsidieverantw oordingen van stichting G et H oekt over 2008 en 2009 zijn niet 

voorzien van goedkeurende accountantsverklaringen. D e subsidieverantw oording 

over 2008 is voorzien van een beoordelingsverklaring en de 

subsidieverantw oording over 2009 van een verklaring van oordeelsonthouding. D e 

subsidieverantw oordingen over 2008 en 2009 kunnen daarom  niet ju ist en volledig 

w orden geacht. H et D B  heeft de subsidies over 2008 en 2009 nog steeds niet 

vastgesteld, w aardoor het ontbreken van de goedkeurende 
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accountantsverklaringen vooralsnog geen consequenties heeft gehad voor stichting 

G et H oekt.  

 

11�H et D B  heeft de kw artaalrapportages en jaarlijkse subsidieverantw oordingen van 

stichting G et H oekt niet inhoudelijk beoordeeld, terw ijl de 

subsidieverantw oordingen niet voorzien w aren van goedkeurende 

accountantsverklaringen. H et D B  heeft daardoor niet eigenstandig beoordeeld of 

stichting G et H oekt de subsidiegelden heeft besteed in lijn m et de doelstellingen 

w aartoe de subsidie is verleend. Overigens heeft de rekenkam er op  basis van 

dossieronderzoek bij de stichting kunnen vaststellen dat stichting G et H oekt in de 

periode 2008-2010 geen betalingen heeft verricht die in strijd zijn m et de 

doelstellingen die aan de subsidie ten grondslag liggen.  

 

12�ASR  heeft bij de accountantscontrole op  de deelgem eentelijke jaarrekeningen 2008 

en 2009 gehandeld conform  de door de gem eenteraad van Rotterdam  vastgestelde 

kadernota accountantscontrole 2008-2009. D e toetspunten die deze kadernota 

voorschrijft om  de rechtm atigheid van verleende subsidies vast te stellen dekken 

niet alle elem enten u it de SvR  2005 af. D e tekortkom ingen in de subsidieverlening 

aan stichting G et H oekt w ogen daarom  niet m ee in het rechtm atigheidsoordeel van 

ASR  bij de deelgem eentelijke jaarrekeningen. 

 

2-3� toelich ting h oofdconclusies 

1� H et D B  heeft de deelraad m eerdere m alen niet ju ist, tijdig en volledig geïnform eerd 

over de subsidierelatie m et stichting G et H oekt. D aarnaast is het D B  in het kader 

van de subsidierelatie m et stichting G et H oekt verschillende toezeggingen aan de 

deelraad niet nagekom en. D oor dit alles kon de deelraad haar controlerende rol 

onvoldoende invullen.  

 

a�D e verantw oordingsstu kken die in het kader van de p& c-cyclus in de periode 2008-

2010 naar de deelraad zijn gegaan bevatten onjuiste danw el onvolledige inform atie 

over de subsidierelatie m et stichting G et H oekt. 

�� In de eerste voortgangsrapportage 2008 is de hoogte van de voor 2008 verleende 

subsidie niet verm eld en is niet verm eld w elk bedrag op  dat m om ent reeds als 

voorschot w as u itbetaald.  

�� In de deelgem eentelijke jaarrekening 2008 is een bedrag van € 196.100 opgenom en 

ter verrekening m et de stichting. H ierbij is niet verm eld dat dit bedrag u iteen valt in 

een daadw erkelijk m et de stichting te verrekenen bedrag van € 21.000 en voor het 

overige een voorschot op  de subsidie 2009 betreft.  

�� In de deelgem eentelijke jaarrekening 2008 is een subsidiebedrag aan de stichting 

van € 220.000 verm eld, terw ijl de w erkelijk verleende subsidie over 2008 € 265.000 

bedroeg.  

�� In de deelgem eentelijke jaarrekening 2009 staat een bedrag van € 559.571,79 

opgenom en als subsidie voor stichting G et H oekt. D e verleende subsidie over 2009 

bedroeg in totaal echter € 584.571,79.  

�� Bij de ontbinding van het contract m et D ucos is een afspraak gem aakt dat de 

deelgem eente garant zou  staan voor de afkoopsom  van € 75.000. D e deelraad is 

hierover niet geïnform eerd. 

 

b�D e deelraad heeft regelm atig (schriftelijke) vragen gesteld over de subsidierelatie 

m et de stichting. H et D B  heeft schriftelijke vragen over de subsidierelatie m et 
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stichting G et H oekt onjuist en onvolledig beantw oord. D e m ondelinge antw oorden 

die de voorm alig portefeuillehouder heeft gegeven tijdens deelraadsvergaderingen 

w aren ook regelm atig onjuist en onvolledig.  

�� Bij de behandeling van de 1e voortgangsrapportage 2008 is de deelraad niet 

geïnform eerd over het feit dat de aan de stichting verleende subsidie (€ 220.000) 

hoger w as dan het via de begroting geau toriseerde bedrag (€ 190.000). 

�� Bij de behandeling van de 2e voortgangsrapportage 2008 op  13 novem ber 2008 is de 

deelraad niet geïnform eerd over het feit dat de subsidie op  4 novem ber m et € 45.000 

w as opgehoogd. 

�� Bij de behandeling van de deelgem eentelijke jaarrekening 2009 w ekte de voorm alige 

portefeuillehouder de indruk dat de stichting de subsidiegelden pas achteraf kreeg 

u itbetaald en stichting G et H oekt daardoor liquiditeitsproblem en kreeg. In 

w erkelijkheid zijn de verleende subsidies in de periode 2008-2010 in zijn geheel in 

de vorm  van voorschotten u itbetaald. 

�� H et D B  heeft schriftelijke vragen van de deelraad over het VVV-pand en de 

oprichting van de stichting niet ju ist beantw oord.  

�� H et D B  is onvolledig gew eest in de beantw oording van schriftelijke vragen van de 

deelraad over de subsidieaanvragen en subsidiebeschikkingen 2008 en 2009, de 

stopzetting van de sam enw erking m et D u cos, de kw artaalverslagen en het 

jaarverslag 2009 van stichting G et H oekt en het subsidiebeheer. 

 

c� H et D B  kw am  afspraken en toezeggingen aan de deelraad niet (tijdig) na. 

�� In 2009 en 2010 is niet voldaan aan de toezegging van het D B  dat de deelraad 

jaarlijks een actieprogram m a G et H oekt zou  ontvangen. 

�� D e voorm alig portefeuillehouder heeft in m aart 2008 aangegeven dat de deelraad de 

kw artaalrapportages van de stichting zou  ontvangen. U iteindelijk kreeg de deelraad 

de kw artaalrapportages pas in augustus 2010 ter inzage, nadat de deelraad hier 

herhaaldelijk om  heeft gevraagd. 

 

2� Binnen de deelraad w as sprake van ongew enste rolverm enging doordat de 

adm inistrateur van stichting G et H oekt tevens deelraadslid en voorzitter van de 

C om m issie Onderzoek Rekening (C OR) w as. 

�� T ijdens deelraadsvergaderingen zijn vragen over stichting G et H oekt beantw oord 

door de adm inistrateur van stichting G et H oekt die tevens deelraadslid en voorzitter 

van de C OR  w as. H ierbij w as sprake van een ongew enste rolverm enging.  

�� Bij de behandeling van de deelgem eentelijke jaarrekening 2008 heeft de toenm alig 

voorzitter van de C OR  vragen van de deelraad over de subsidierelatie m et stichting 

G et H oekt beantw oord.  

�� Ook bij de behandeling van de deelgem eentelijke jaarrekening 2009 en bij de 

behandeling van het voorstel tot om vorm ing van de stichting naar een 

deelgem eentelijke stichting heeft de voorzitter van de C OR  vragen van de deelraad 

over de subsidierelatie m et stichting G et H oekt beantw oord. 

 

3� H et D B  heeft in de subsidierelatie m et stichting G et H oekt gehandeld in strijd m et 

w et- en regelgeving. D e subsidies voor 2008 en 2009 zijn verleend terw ijl de 

subsidieaanvragen van stichting G et H oekt niet voldeden aan de eisen die de 

Subsidieverordening Rotterdam  2005 (SvR  2005) stelt. D aarnaast heeft het D B  de 

subsidies in 2008 en 2009 m eerm alen tu ssentijds opgehoogd ondanks dat stichting 

G et H oekt niet aan de subsidieverplichtingen voldeed. 

 



 

 

17 tussen de regels door 

a�H et D B  heeft bij het verlenen van de subsidie aan de stichting in strijd m et w et- en 

regelgeving gehandeld. 

�� D e subsidieaanvragen van stichting G et H oekt voor 2008 en 2009 zijn te laat 

ingediend en voldeden niet aan de eisen die de SvR  2005 stelt. D esondanks heeft het 

D B  de subsidies verleend en daarbij verzuim d een gem otiveerd beroep  te doen op  de 

hardheidsclausule u it de SvR  2005. 

�� In strijd m et de SvR  2005 w as het budget van de deelgem eente bepalend voor de 

hoogte van de verleende subsidiebedragen. D e subsidiebedragen w erden niet aan de 

hand van de begroting en het w erkplan van de stichting bepaald.  

 

b�H et D B  heeft ondanks ontbrekende inform atie de subsidieverlening doorgezet en de 

subsidies tussentijds opgehoogd.  

�� In juni 2008 is een voorlopige exploitatiesubsidie van € 220.000 verleend onder 

voorw aarde dat stichting G et H oekt vòòr 1 augustus een w erkplan en begroting zou  

indienen. H oew el de gevraagde docum enten niet zijn aangeleverd, heeft de 

deelgem eente de subsidieverlening doorgezet en de subsidie 2008 tw eem aal 

opgehoogd. D e subsidie over 2008 bedroeg u iteindelijk € 265.000. 

�� D e subsidie voor 2009 bedroeg in eerste instantie € 350.000 en is tu ssentijds tw ee 

m aal opgehoogd tot in totaal € 584.571,67. H ierm ee heeft het D B  het subsidieplafond 

dat in 2009 w as gekoppeld aan het beleidsdoel toerism e en econom ie overschreden.  

�� Zow el in 2008 als in 2009 w aren liquiditeitsproblem en bij stichting G et H oekt 

aanleiding om  de subsidie op  te hogen.   

 

4� Van januari tot septem ber 2010 w as, vooruitlopend op  de om vorm ing van stichting 

G et H oekt tot een deelgem eentelijke stichting, geen sprake van een subsidierelatie. 

In sep tem ber 2010 verleende het D B  alsnog subsidie voor het jaar 2010. In de 

periode januari-septem ber 2010 heeft het D B  een bedrag van € 420.000 aan 

stichting G et H oekt u itbetaald, zonder dat hieraan verplichtingen ten grondslag 

lagen. Ook heeft het D B  voorschotten op  de subsidie 2011 u itgekeerd zonder dat 

hieraan een verleningsbeschikking ten grondslag lag. 

�� H et D B  heeft de subsidieaanvraag 2010, die stichting G et H oekt in oktober 2009 heeft 

ingediend, niet in behandeling genom en. Vooruitlopend op  de om vorm ing van 

stichting G et H oekt tot een deelgem eentelijke stichting, ging het D B  voor 2010 u it 

van een opdrachtgever-opdrachtnem errelatie.  

�� Begin 2010 is vanuit de deelgem eente een opdracht verstrekt aan stichting G et 

H oekt. Intentie w as om  deze opdracht nader u it te w erken in een 

dienstverleningsovereenkom st, m aar deze is niet tot stand gekom en. Ondanks het 

ontbreken van een privaatrechtelijke overeenkom st heeft het D B  in de periode 

januari-septem ber 2010 € 420.000 u itbetaald aan stichting G et H oekt.  

�� In sep tem ber 2010 heeft het D B  de stichting verzocht een nieuw e subsidieaanvraag 

voor 2010 in te dienen en is m et terugw erkende kracht alsnog een subsidierelatie 

aangegaan voor het jaar 2010. 

�� H oew el de prim aire scope van het onderzoek zich beperkt tot de subsidies over de 

periode 2008-2010 heeft de rekenkam er ook de subsidie 2011 in haar onderzoek 

betrokken. D e rekenkam er constateert dat het D B  € 76.000 aan voorschotten op  de 

subsidie 2011 heeft u itgekeerd zonder dat hier een verleningsbeschikking aan ten 

grondslag lag. 

 

5� In 2008 en 2009 w as sprake van een te grote betrokkenheid van de voorm alig 

portefeuillehouder bij de activiteiten van stichting G et H oekt. D aarentegen 
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controleerde het D B  niet of stichting G et H oekt de afgesproken prestaties 

realiseerde en de subsidiegelden doelgericht besteedde.  

 

a�D e voorm alig portefeuillehouder T oerism e en Econom ie had in 2008 en 2009 een te 

grote betrokkenheid bij de activiteiten van stichting G et H oekt. 

�� In de periode 2008-2009 heeft de voorm alig portefeuillehouder contracten 

voorbereid voor grote evenem enten w aarbij stichting G et H oekt form eel 

opdrachtgever w as. Via de jaarlijkse deelgem eentelijke opdracht bij de 

subsidieverlening w erd de stichting opgedragen deze contracten af te slu iten en te 

beheren. D e betrokkenheid van de stichting bij de totstandkom ing van deze 

contracten w as in 2008 en 2009 zeer beperkt.  

�� D e voorm alig portefeuillehouder heeft m eerm aals afspraken gem aakt m et derden 

voor de prom otie van H oek van H olland en vervolgens de stichting opgedragen de 

kosten voor haar rekening te nem en.  

�� D oor de actieve betrokkenheid van de voorm alig portefeuillehouder w as het voor 

externe partijen som s diffuus m et w ie feitelijk zaken w erd gedaan; zo duidden 

externe partijen de  voorm alig portefeuillehouder som s aan als directeur van de 

stichting. 

�� D e stichting w as volgens de jaarlijkse deelgem eentelijke opdrachten 

verantw oordelijk voor de u itgave van het G et H oekt m agazine. Echter, in de periode 

2008-2009 w as de stichting nauw elijks betrokken bij de totstandkom ing van het 

m agazine. D e voorm alig portefeuillehouder had zitting in de redactieraad en 

redactievergaderingen w erden zonder m edew eten van de stichting door de 

deelgem eente opgestart.   

�� D e voorm alig portefeuillehouder heeft sponsoren voor stichting G et H oekt gew orven 

en daarbij tegenprestaties toegezegd die de stichting voor de sponsorbijdrage m oest 

leveren. 

 

b�H et D B  controleerde niet of stichting G et H oekt de afgesproken prestaties realiseerde 

en de subsidiegelden doelgericht besteedde. 

�� D e deelgem eente bew aakte de ontvangst van rapportages die de stichting periodiek 

m oest leveren m aar voerde hierop  geen inhoudelijke toets u it. 

�� H et D B  heeft niet geïntervenieerd in de stichting naar aanleiding van de 

tekortkom ingen die de accountant van de stichting heeft geconstateerd bij de 

controle op  de subsidieverantw oordingen over 2008 en 2009.  

�� H oew el de stichting diverse keren niet heeft voldaan aan de verplichtingen die aan 

de subsidie w aren verbonden, heeft het D B  w einig tot geen m aatregelen getroffen 

(zie tabel 4-2 en 4-3). 

 

6� D e bestu u rscultu u r in H oek van H olland gaf de voorm alig portefeuillehouder 

T oerism e en Econom ie in 2008 en 2009 veel ru im te voor eigenm achtig op treden in 

de relatie m et stichting G et H oekt. D e overige D B -leden hebben de voorm alig 

portefeuillehouder niet aangesproken op  zijn vergaande betrokkenheid bij de 

activiteiten van stichting G et H oekt.   

�� Er w aren te w einig checks en balances binnen het dagelijks bestu u r (D B). 

�� D e focus van de overige D B -leden lag in de periode m aart 2007- april 2010 vooral 

op  de eigen portefeuille. 

�� D e overige D B -leden hadden er begrip  voor dat in de aanloopfase (2008) niet 

geheel aan de eisen van de SvR  2005 w erd voldaan. 

�� Ook na de opstartfase van de stichting gingen de overige D B -leden ervan u it dat 

voorstellen rond de subsidierelatie m et stichting G et H oekt voldeden aan w et- en 
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regelgeving om dat de voorstellen van de benodigde handtekeningen w aren 

voorzien. 

�� In de D B -vergaderingen m eldde de voorm alig portefeuillehouder regelm atig dat 

hij afspraken had m et partijen die in opdracht van stichting G et H oekt activiteiten 

u itvoerden. D e overige D B -leden stelden deze betrokkenheid niet ter discussie. 

�� D e overige D B -leden hebben de voorm alig portefeuillehouder niet gevraagd om  de 

kw artaalrapportages van stichting G et H oekt. 

�� Pas na de bestu u rsw isseling in 2010 zijn de overige D B -leden zich kritischer gaan 

opstellen. 

 

7� D e voorm alig portefeuillehouder heeft een doorslaggevende stem  gehad in de 

sam enstelling van het bestuu r van stichting G et H oekt. D e sam enstelling van het 

bestu u r bracht het risico op  een verstrengeling van publieke en private belangen 

m et zich m ee, doordat het stichtingsbestu ur deels bestond u it ondernem ers m et 

een com m ercieel belang bij de activiteiten van stichting G et H oekt. D e voorm alig 

portefeuillehouder heeft dit risico niet m eegew ogen toen hij de betreffende 

personen heeft gevraagd zitting te nem en in het bestu u r van stichting G et H oekt. 

D e rekenkam er heeft geconstateerd dat het stichtingsbestu ur in de praktijk een 

beperkt aantal betalingen heeft gedaan aan ondernem ingen van bestu u rsleden. 

H ierbij w as geen sprake van bew uste bevoordeling.  

�� D e bestu u rsleden zijn door de voorm alig portefeuillehouder gevraagd zitting te 

nem en in het bestu u r van de stichting. D e voorm alig portefeuillehouder heeft de 

bestu u rsleden gew orven in zijn zakelijke en persoonlijke netw erk. 

�� Een aantal leden van het stichtingsbestu ur heeft com m erciële belangen in H oek van 

H olland op  het beleidsterrein w aarbinnen de stichting opereert. D e voorm alig 

portefeuillehouder heeft bij het sam enstellen van het stichtingsbestu ur enkel oog 

gehad voor het profijt dat de stichting m ogelijk kon verkrijgen via het netw erk van 

deze bestu u rsleden.   

�� D e rekenkam er heeft geconstateerd dat stichting G et H oekt in de periode 2008-2010 

een beperkt aantal betalingen heeft verricht aan ondernem ingen van 

stichtingsbestu urders, w aarbij het in de regel om  beperkte bedragen gaat. Er is geen 

sprake gew eest van bew uste bevoordeling van ondernem ingen van 

stichtingsbestu urders. 

 

8� H et D B  nam  eind 2009/begin 2010 het initiatief om  stichting G et H oekt om  te 

vorm en tot een deelgem eentelijke stichting. D it w as in tegenspraak m et de w ens 

van de deelgem eente en het stichtingsbestu ur om  m eer afstand te creëren tu ssen 

de deelgem eente en de stichting. Ook ging het D B  voorbij aan het feit dat de 

stichting dan een verbonden partij zou  w orden en het D B  niet bevoegd w as 

dergelijke deelnem ingen aan te gaan. 

�� D e gew enste professionalisering van de stichting heeft nauw elijks gestalte gekregen 

en de positie van de stichting ten opzichte van de deelgem eente bleef onduidelijk. 

�� In sam enspraak m et de deelgem eente heeft de stichting eind 2008 een extern 

adviesbureau  de opdracht gegeven adviezen aan te dragen om  de organisatie van 

de stichting te professionaliseren.   

�� Volgens het adviesbureau  w as een professionaliseringsslag noodzakelijk en m oest 

hiertoe onderm eer de afstand tussen de stichting en de deelgem eente w orden 

vergroot. T evens zou  de voorm alig portefeuillehouder zich niet m eer m oeten 

m engen in de w ijze w aarop  de stichting het beleid u itvoerde.  

�� Eind 2009/begin 2010 heeft het D B  het initiatief genom en om  de stichting om  te 

vorm en tot een deelgem eentelijke stichting. Stichting G et H oekt zou  daarm ee 
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dichter bij de deelgem eente gepositioneerd w orden doordat zij dan een verbonden 

partij zou  w orden. D e deelgem eente zou  zow el een bestu u rlijk als een financieel 

belang in de stichting krijgen.   

�� D e om vorm ing heeft geen doorgang gevonden om dat in augustus 2010 bleek dat 

enkel het college van B  enW  bevoegd is dergelijke deelnem ingen aan te gaan.  

  

9� D e deelgem eente heeft bovenop  de verleende subsidiebedragen in totaal € 250.000 

u itbetaald ter vergoeding van de btw  die stichting G et H oekt m oest afdragen aan de 

fiscus. In strijd m et de deelgem eentelijke m andaatregeling subsidies lag aan deze 

betalingen geen besluit van het D B  ten grondslag. D e deelgem eente heeft de 

betaalde btw -vergoedingen kunnen com penseren bij het btw -com pensatiefonds en 

kon daarom  budgetneu traal het tekort in de begrotingen van stichting G et H oekt 

opvullen dat ontstond doordat de stichting in haar begrotingen verkeerde fiscale 

u itgangspunten hanteerde. D oor de btw -vergoedingen viel het netto besteedbare 

subsidiebedrag w aarover de stichting kon beschikken in de periode 2008-2010         

€ 210.000 hoger u it.  

�� Stichting G et H oekt is door de Belastingdienst aangem erkt als ondernem er in de zin 

van de om zetbelasting en daardoor verplicht 19%  btw  af te dragen over al haar 

inkom sten. D aartegenover staat dat de stichting de btw  die zij over haar inkopen 

betaald m ag aftrekken.  

�� Stichting G et H oekt heeft bij het opstellen van haar begrotingen verkeerde fiscale 

u itgangspunten gehanteerd. D e stichting hield bij haar begrotingen geen rekening 

m et het feit dat zij over de ontvangen subsidies btw  m oest afdragen. 

�� Vanaf ju li 2009 heeft de deelgem eente de af te dragen btw  over de deelgem eentelijke 

subsidies gecom penseerd. In totaal is over de periode 2008-2010 € 250.000 als btw -

vergoeding u itbetaald.  

�� Stichting G et H oekt kreeg in de periode 2008-2010 in totaal € 1.570.000 subsidie. N a 

aftrek van de btw  resteerde voor de stichting een netto besteedbaar bedrag van  

€ 1.320.000. Zonder de btw -vergoedingen zou  de netto besteedbare subsidie    

€ 1.110.000 bedragen. Per saldo kreeg de stichting door de btw -vergoedingen dus   

€ 210.000 m eer te besteden. (zie tabel 3-4) 

 

10�D e subsidieverantw oordingen van stichting G et H oekt over 2008 en 2009 zijn niet 

voorzien van goedkeurende accountantsverklaringen. D e subsidieverantw oording 

over 2008 is voorzien van een beoordelingsverklaring en de 

subsidieverantw oording over 2009 van een verklaring van oordeelsonthouding. D e 

subsidieverantw oordingen over 2008 en 2009 kunnen daarom  niet ju ist en volledig 

w orden geacht. H et D B  heeft de subsidies over 2008 en 2009 nog steeds niet 

vastgesteld, w aardoor het ontbreken van de goedkeurende 

accountantsverklaringen vooralsnog geen consequenties heeft gehad voor stichting 

G et H oekt.  

�� D e adm inistratieve organisatie en interne beheersing w aren bij stichting G et H oekt 

van onvoldoende kw aliteit w aardoor de accountant zijn controlew erkzaam heden 

m aar beperkt kon u itvoeren. H ierdoor kon de externe accountant geen 

goedkeurende accountants-verklaringen afgeven bij de jaarrekeningen 2008 en 2009. 

�� H oew el de goedkeurende accountantsverklaringen ontbraken bij de vaststellings-

aanvragen voor 2008 en 2009 w as dit voor de deelgem eente geen aanleiding om  

m aatregelen te treffen in de subsidierelatie m et stichting G et H oekt.  

�� H et D B  heeft de subsidies over 2008 en 2009 vooralsnog niet vastgesteld vanw ege de 

btw -problem atiek en om dat onduidelijk is w elke consequenties het ontbreken van 

de goedkeurende accountantsverklaringen zou  m oeten hebben. 
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11�H et D B  heeft de kw artaalrapportages en jaarlijkse subsidieverantw oordingen van 

stichting G et H oekt niet inhoudelijk beoordeeld, terw ijl de 

subsidieverantw oordingen niet voorzien w aren van goedkeurende 

accountantsverklaringen. H et D B  heeft daardoor niet eigenstandig beoordeeld of 

stichting G et H oekt de subsidiegelden heeft besteed in lijn m et de doelstellingen 

w aartoe de subsidie is verleend. Overigens heeft de rekenkam er op  basis van 

dossieronderzoek bij de stichting kunnen vaststellen dat stichting G et H oekt in de 

periode 2008-2010 geen betalingen heeft verricht die in strijd zijn m et de 

doelstellingen die aan de subsidie ten grondslag liggen.  

�� D e rekenkam er concludeert op  basis van het u itgevoerde dossieronderzoek bij 

stichting G et H oekt dat de stichting geen betalingen heeft verricht die in strijd zijn 

m et de doelstellingen w aartoe de subsidie is verleend.  

�� D e jaarlijkse opdrachten van de deelgem eente w aren derm ate concreet en stu rend 

dat op  voorhand nagenoeg w as bepaald dat de subsidiegelden zouden w orden 

besteed aan de doelen w aarvoor ze beschikbaar w erden gesteld. 

 

12�ASR  heeft bij de accountantscontrole op  de deelgem eentelijke jaarrekeningen 2008 

en 2009 gehandeld conform  de door de gem eenteraad van Rotterdam  vastgestelde 

kadernota accountantscontrole 2008-2009. D e toetspunten die deze kadernota 

voorschrijft om  de rechtm atigheid van verleende subsidies vast te stellen dekken 

niet alle elem enten u it de SvR  2005 af. D e tekortkom ingen in de subsidieverlening 

aan stichting G et H oekt w ogen daarom  niet m ee in het rechtm atigheidsoordeel van 

ASR  bij de deelgem eentelijke jaarrekeningen. 

�� ASR  heeft bij de reguliere jaarrekeningcontrole bij de deelgem eente gehandeld 

conform  de kadernota accountantscontrole 2008-2009.  

�� D e kadernota accountantscontrole schrijft echter niet voor dat de accountant m oet 

toetsen of de subsidieaanvraag die ten grondslag ligt aan de subsidieverlening 

voldoet aan alle eisen van de SvR  2005. 

�� D at het D B  in 2008 en 2009 subsidie heeft verleend aan stichting G et H oekt op  basis 

van onvolledige subsidieaanvragen w oog daarom  niet m ee in het 

rechtm atigheidsoordeel dat ASR  bij de deelgem eentelijke jaarrekening heeft 

gegeven.   

 

2-4� aanbevelingen 

In de subsidierelatie m et stichting G et H oekt heeft het D B  reeds een aantal verbeter-

m aatregelen genom en. Zo is in de verleningsbeschikking 2011 opgenom en dat het D B  

ieder kw artaal een overleg zal organiseren m et stichting G et H oekt na ontvangst van 

de kw artaalrapportage en w il het D B  per 2011 m eer inhoudelijk en op  afstand te 

stu ren. R ekening houdend m et de genom en m aatregelen beveelt de rekenkam er de 

deelraad H oek van H olland aan: 

 

1� H et D B  op  te dragen de geldende w et- en regelgeving na te leven bij het verlenen 

van subsidies aan stichting G et H oekt en geen subsidievoorschotten u it te keren 

w aaraan geen verleningsbeschikking ten grondslag ligt. 

 

2� H et D B  op  te dragen de subsidierelatie m et stichting G et H oekt zu iver te houden. 

H iertoe dient het D B  geen bem oeienis m eer te hebben m et de sam enstelling van 

het bestu u r en de raad van toezicht van Stichting G et H oekt.  
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3� H et D B  op  te dragen de aan stichting G et H oekt verleende subsidies voor 2008 en 

2009 zo spoedig m ogelijk vast te stellen en in het vervolg te borgen dat verleende 

subsidies binnen een redelijke term ijn na ontvangst van de vaststellingsaanvraag 

w orden vastgesteld.  

 

4� Binnen de deelraad ongew enste rolverm engingen te verm ijden die w orden 

veroorzaakt doordat deelraadsleden tevens een functie vervullen bij gesubsidieerde 

instellingen.  

 

 

N aar aanleiding van dit onderzoek heeft de rekenkam er de volgende aanbeveling voor 

de gem eenteraad van Rotterdam : 

 

D raag er zorg voor dat de kadernota accountantscontrole m et betrekking tot het 

vaststellen van de rechtm atigheid van verleende subsidies alle relevante elem enten 

u it de Aw b en de SvR  2005 dekt, zodat het niet voldoen aan w et- en regelgeving bij het 

verlenen van subsidies m eew eegt in het rechtm atigheidsoordeel dat de accountant bij 

de (deel)gem eentelijke jaarrekening geeft. 
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3�reactie en naw oord 

 

3-1� reactie dagelijks bestuur H oek van H olland 

A ls Dagelijks Bestuur hebben w ij met belangstelling kennis genomen van het onder-

zoeksrapport naar de Stichting G et H oekt. A lvorens inhoudelijk in te gaan op de in het rapport 

verw oorde conclusies en aanbevelingen w illen w ij in algemene zin ingaan op de w erkw ijze en 

bestuursstijl van het toenmalige Dagelijks Bestuur. 

werkwijze/bestuursstijl D agelijks Bestuur 2007-2010   

Begin 2007 is het Dagelijks Bestuur van PvdA /V VD aangetreden. H et toenmalige bestuur 

bestond uit: 

De heer P. Roomer,   fractie PvdA  tevens voorzitter DB 

De heer A . Brouw er,   fractie PvdA  (tot december 2009) 

M evrouw  H .E. Reukema,   fractie V VD 

De heer W . L. de G root,  fractie V VD 

 

H et toenmalig DB w ilde “breken met het verleden”, daarbij nieuw  elan uitstralen en 

daadkrachtig een nieuw e koers gaan varen binnen de deelgemeente H oek van H olland. O p basis 

van onderling vertrouw en is aan de individuele bestuurders een grote mate van vrijheid van 

handelen gegeven, teneinde daadkracht te bew erkstelligen en zaken voortvarend aan te kunnen 

pakken. Terugkoppeling hiervan vond mondeling plaats in de w ekelijks DB vergaderingen. 

 

Binnen deze w erkw ijze is in 2007 ook invulling gegeven aan de oprichting van de stichting G et 

H oekt en nadien in 2008  door het verlenen en vaststellen van de subsidie aan de stichting. O p 

basis van goed onderling vertrouw en is aan de betreffende bestuurder zeker in de 

aanvangsjaren de vrijheid gegeven om deze stichting “van de grond te krijgen”. Daarbij op 

basis van dat onderlinge vertrouw en- steeds uitgaande van de mondelinge informatie over de 

voortgang door de verantw oordelijk portefeuillehouder.    

 

N aast de hiervoor beschreven w erkw ijze/bestuursstijl hanteerde de voormalig voorzitter van 

het DB een eigen leiderschapsstijl. H ierbij w erden veelal, niet alleen vanw ege verbaal 

enthousiasme, muren doorbroken en zichtbare resultaten bereikt. V anuit dat gegeven zijn niet 

alleen externen in het gehele proces meegenomen, maar w erden ook de deelraad en de collega 

DB-leden regelmatig beïnvloed. 

 

In de rol van voorzitter DB (met ook “de organisatie” in zijn portefeuille) drukte de voormalig 

voorzitter niet alleen nadrukkelijk een stempel op de bestuursstijl maar ook op de w ijze van 

leidinggeven. O nverlet blijft dat de overige DB leden -ook bij de hiervoor beschreven  

bestuursstijl- de verantw oordelijkheid hebben om kritisch te zijn naar en toezicht te houden op 

elkaars functioneren.   
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aanbevelingen en conclusies 

In het concept rapport is een viertal aanbevelingen opgenomen. H et DB kan zich volledig vinden 

in deze aanbevelingen en is voornemens deze zonder meer over te nemen. Sterker nog vanaf 

medio 2010 zijn door het huidige DB reeds de nodige maatregelen getroffen.  

 

De volgende in het rapport opgenomen conclusies geven ons aanleiding tot het maken van 

opmerkingen. 

conclusie 1: N iet juist, tijdig en volledig inform eren deelraad 

A chteraf moeten w ij constateren dat de raad niet altijd juist, niet tijdig en niet volledig is 

geïnformeerd. H ierbij dient w el op gemerkt te w orden dat in een aantal gevallen de door het DB 

aangeleverde informatie, met de kennis van dat moment, w el degelijk juist w as. A ls voorbeeld 

mag dienen dat besluitvorming in het DB op 4 november 2008 over een aanvullend subsidie 

niet is opgenomen in een tussenrapportage (opgesteld en verzonden voor 4 november) en die is 

behandeld in de raadsvergadering van 13 november. H et had de portefeuillehouder (voorzitter 

DB) w el gesierd als hij die aanvullende informatie mondeling had toegelicht.  

 

De opmerking dat het DB de deelraad niet heeft geïnformeerd over het garant staan voor de 

afkoopsom van € 75.000 voor het ontbinden van het contract met Ducos is op zich juist. De 

overige leden van het DB w aren van deze afspraken echter niet op de hoogte, omdat deze 

overeenkomst nimmer aan het DB is voorgelegd. H et niet informeren van de deelraad 

hieromtrent kan het DB derhalve niet w orden tegengew orpen.  

conclusie 3: Bij subsidierelatie is gehandeld in strijd m et wet en regelgeving 

H et DB onderschrijft de conclusie, dat in formele zin, de subsidieverstrekking niet conform w et 

en regelgeving heeft plaatsgevonden. Zij vraagt daarbij w el aandacht voor de omstandigheden 

en de argumenten w aarom de besluiten zijn genomen zoals ze zijn genomen. 
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conclusie 4: V erstrekken subsidie, zonder dat sprake was van subsidierelatie 

In formele zin klopt het dat in de periode januari 2010 tot september 2010 er geen sprake w as 

van een subsidierelatie. Bij conclusie 3 is reeds aangegeven w at de reden is gew eest om eerst 

met terugw erkende kracht een subsidierelatie aan te gaan met de stichting voor het jaar 2010. 

Bij brief van 13 januari 2010 is aan de stichting een “opdracht Stichting G et H oekt 2010” 

toegestuurd, w aarin op hoofdlijnen de uit te voeren taken voor de stichting voor dat jaar zijn 

beschreven. Ten onrechte heeft dit niet meer geleid tot het opstellen van een meer gedetailleerde 

dienstverleningsovereenkomst.  

conclusie 5/6: V erzuim  tot aanspreken portefeuillehouder op eigenm achtig optreden 

In het rapport w ordt zonder enkele terughoudendheid geconcludeerd dat de overige  

DB-leden geen controle uitoefende op de afgesproken prestaties en dat ook de voormalig 

voorzitter DB niet is aangesproken op zijn betrokkenheid. H et DB is van oordeel dat deze 

uitspraken te absoluut zijn. In de beginperiode is dit op basis van de eerder uitgesproken 

vergaande vertrouw en in elkaar niet of nauw elijks gebeurd. In de loop van 2009 en zeker in 

2010 hebben de overige DB leden kritische vragen gesteld bij het ontbreken van 

tussenrapportages en bemerkingen gemaakt over de betrokkenheid van de voormalig voorzitter 

DB bij de stichting. In afw ijking van de huidige w erkw ijze zijn de DB verslagen uit die periode 

echter heel summier, w aarbij vaak alleen het eindresultaat in het verslag is opgenomen 

conclusie 8: O m vorm en stichting tot deelgem eentelijke stichting 

W ij onderschrijven uw  conclusie niet dat het DB de stichting w ilde ombuigen tot een 

deelgemeentelijke stichting in tegenspraak met de w ens van de deelgemeente en het 

stichtingsbestuur. Zoals hiervoor aangegeven w as deze “move” enkel en alleen ingege-ven om 

hiermee een BTW  voordeel te genereren. O p die manier zou de stichting voor een gelijk budget 

meer activiteiten kunnen verrichten in het belang van de H oekse ge-meenschap. H et initiatief 

om de mogelijkheden te bezien van een deelgemeentelijke stichting zijn eerst naar voren 

gekomen, nadat de belastingdienst had aangegeven dat over het subsidiebedrag door de 

stichting BTW  afgedragen zou moeten w orden. O p basis van die mededeling is door het DB een 

extern advies gevraagd en met dat advies is aan de deelraad een voorstel gedaan tot het 

omvormen van de stichting naar een deelgemeentelijke stichting. O ok de stichting w as hier op 

voorhand over geïnformeerd. N adat is gebleken dat het oprichten van een deelgemeentelijke 

stichting geen bevoegdheid is van de deelraad is het initiatief w eer terzijde geschoven en is de 

deelraad hiervan in kennis gesteld.  

U w  suggestie dat het DB (w illens en w etens) voorbij zou zijn gegaan aan het feit dat een 

deelgemeentelijke stichting een verbonden partij zou w orden, is evenmin juist. G elet op de 

onbekendheid van de gevolgen en effecten van een deelgemeentelijke stichting hebben w ij 

advies gevraagd aan een externe partij. Door deze externe is nimmer melding gemaakt van het 

w orden van een verbonden partij, zodat het DB van dit feit niet op de hoogte w as. 

Tenslotte w illen w ij opmerken dat het onjuist is dat de stichting in samenspraak met het DB 

een extern adviesbureau opdracht gegeven zou hebben gegeven om de organisatie van de 

stichting te professionaliseren. Binnen het DB is hier nimmer over gesproken en ook geen besluit 

over genomen. O ok heeft het DB nooit het advies van het adviesbureau onder ogen gehad en 

w as ook niet op de hoogte van het bestaan van dit advies. H et valt niet uit te sluiten dat een en 

ander door de stichting is geregeld met de voormalig voorzitter van het DB.  

conclusie 9: H oger netto besteedbaar bedrag stichting door BTW  constructie 

W ij onderschrijven uw  conclusie dat in formele zin de extra subsidietoekenning voor de BTW  

bedragen niet in mandaat had kunnen w orden afgedaan. A angezien dit een budgettair neutrale 

operatie voor de deelgemeente inhield is hier uit praktische redenen van afgew eken. W ij 

onderschrijven niet de conclusie dat door de BTW  vergoedingen het netto besteedbaar bedrag 
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over de periode 2008-2010 ruim €210.000 hoger is uitgevallen. Door de stichting w as er al 

vanuit gegaan dat de diverse uitgaven excl BTW  w aren en het toegekende subsidiebedrag w as 

tenslotte vrij van BTW  toegezegd en daarmede ook volledig netto te besteden.  
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 Conclusie: stichting kan € 210.000 (€ 1.400.000 - € 1.190.000) minder besteden. Deelgemeente 

betaalt netto € 210.000 minder subsidie (BTW  bedrag is verrekenbaar) 
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 Conclusie: stichting kan evenveel besteden als in oorspronkelijke opzet. Deelgemeente betaalt 

netto evenveel als in oorspronkelijke opzet 

conclusie 11: G een inhoudelijke beoordeling kwartaalrapportage 

In feitelijkheid delen w ij uw  conclusie dat het DB via de kw artaalrapportages de subsidie-

verantw oordingen van de stichting niet inhoudelijk heeft beoordeeld. H et DB heeft vanaf medio 

2009, ondanks herhaalde verzoeken hiertoe aan de voormalig voorzitter DB, steeds te horen 

gekregen dat de rapportages er (nog) niet w aren. Pas in augustus 2010 is voor het DB duidelijk 
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gew orden dat er w el degelijk tussenrapportages w aren opgesteld door de stichting en dat die 

ook bij de deelgemeente w aren aangeboden. De voormalig voorzitter DB heeft deze echter nooit 

aangeboden aan het DB niet ter kennisname en ook niet ter vaststelling.   

 

3-2� naw oord rekenkam er 

W e danken het dagelijks bestu u r (D B) voor zijn reactie op  ons rapport. H et verheugt de 

rekenkam er dat het D B  zich volledig kan vinden in onze aanbevelingen en 

voornem ens is deze zonder m eer over te nem en. In dit naw oord gaan w e eerst in 

algem ene zin in op  de reactie van het D B  en daarna zu llen w e nader ingaan op  de 

afzonderlijke opm erkingen. 

 

algem een  

In algem ene zin gaat het D B  in zijn reactie in op  de m otieven voor de gekozen 

w erkw ijze in de periode 2007-2010 en w ijst daarbij in het bijzonder op  de vrijheid van 

handelen die individuele bestu u rders daarbij kregen. T erecht stelt het D B  dat de 

gekozen bestu u rsstijl onverlet laat dat de overige D B -leden de verantw oordelijkheid 

hebben om  kritisch te zijn naar- en toezicht te houden op  elkaars functioneren.  

 

D e rekenkam er onderschrijft dat een zekere m ate van vrijheid voor individuele 

bestu u rders geoorloofd is om  resultaten te kunnen boeken. D aar tegenover m oet het 

D B  echter w aarborgen dat er binnen het D B  voldoende checks &  balances zijn, 

aangezien het D B  u iteindelijk als collectief verantw oordelijk is voor het gevoerde 

bestu u r. D e rekenkam er is van m ening dat de gang van zaken rondom  de 

subsidierelatie m et stichting G et H oekt illustreert dat dergelijke checks &  balances 

binnen het toenm alige D B  ontbraken en het D B  niet vanuit een collectieve 

verantw oordelijkheid handelde. 

 

In algem ene zin m erkt de rekenkam er op  dat het D B  in zijn reactie het onrechtm atig 

handelen legitim eert door te w ijzen op  verschillende om standigheden rondom  de 

subsidierelatie m et stichting G et H oekt. D e rekenkam er is van m ening dat 

om standigheden nooit een vrijbrief kunnen vorm en voor onrechtm atig handelen.  

 

reactie opm erkingen 

Onderstaand zal de rekenkam er nader ingaan op  de reactie die het D B  heeft gegeven 

op  een aantal van de in het rapport opgenom en conclusies.  

conclusie 1 

H et D B  geeft toe dat de deelraad niet altijd ju ist, tijdig en volledig is geïnform eerd. H et 

plaatst daarbij de kanttekening dat in een aantal gevallen de schriftelijke inform atie 

m et de kennis van dat m om ent w el ju ist w as en geeft hierbij een voorbeeld w aarbij 

het D B  opm erkt dat ‘het de portefeuillehouder had gesierd als hij aanvullende 

inform atie m ondeling had toegelicht’. Vervolgens stelt het D B  in zijn reactie dat het 

D B  niet te verw ijten valt dat de deelraad niet is geïnform eerd over de garantstelling 

voor de afkoopsom  voor de ontbinding van het contract m et D u cos. Als argum ent 

draagt het D B  aan dat de voorm alig portefeuillehouder de overige D B  leden niet heeft 

geïnform eerd over deze garantstelling.  

 

D e rekenkam er is van m ening dat de situaties die het D B  in zijn reactie aanhaalt 

illustratief zijn voor het gebrek aan checks &  balances binnen het toenm alige D B . D e 

rekenkam er w ijst er op  dat het feit dat de portefeuillehouder de overige D B -leden niet 
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heeft geïnform eerd over de gem aakte afspraken, geen afbreuk doet aan de collectieve 

verantw oordelijkheid van het D B  om  de deelraad ju ist, tijdig en volledig te inform eren. 

H et D B  is als geheel verantw oordelijk en het is daarom  het com plete D B  aan te 

rekenen dat de deelraad niet ju ist is geïnform eerd.   

conclusie 3 

H et D B  onderschrijft de conclusie van de rekenkam er in form ele zin, m aar draagt 

om standigheden aan die er volgens het D B  toe hebben geleid dat in de periode 2008-

2010 niet aan alle voorw aarden is voldaan. D e rekenkam er is zich bew ust van de 

genoem de om standigheden en heeft deze ook in haar rapport beschreven. Echter, de 

rekenkam er is van m ening dat de genoem de om standigheden geen legitim atie 

kunnen vorm en voor het feit dat het D B  in de subsidierelatie m et stichting G et H oekt 

onrechtm atig heeft gehandeld.   

conclusie 4 

In zijn reactie draagt het D B  de voorgenom en om vorm ing van stichting G et H oekt tot 

een deelgem eentelijke stichting aan als om standigheid die ertoe heeft geleid dat pas 

in sep tem ber 2010 m et terugw erkende kracht een subsidierelatie m et stichting G et 

H oekt is aangegaan voor het jaar 2010. D e rekenkam er is van m ening dat de 

voorgenom en om vorm ing van stichting G et H oekt niet legitim eert dat het D B  voor 

2010 geen subsidierelatie is aangegaan m et stichting G et H oek. H et D B  heeft in dit 

verband voorbarig gehandeld door per 1 januari 2010 niet langer u it te gaan van een 

subsidierelatie, terw ijl de om vorm ing feitelijk nog niet had plaatsgevonden. H ierdoor 

handelde het D B  onrechtm atig, doordat een form ele basis voor het u itbetalen van 

subsidievoorschotten in de periode januari-septem ber 2010 ontbrak.  

conclusie 5/6 

H et D B  stelt in zijn reactie dat de rekenkam er te absolute u itspraken doet w anneer zij 

concludeert dat de D B -leden geen controle u itoefenden op  de afgesproken prestaties 

m et stichting G et H oekt en de D B -leden de voorm alig portefeuillehouder niet hebben 

aangesproken op  zijn betrokkenheid bij stichting G et H oekt. H et D B  geeft hierbij aan 

dat zij w el degelijk kritische vragen hebben gesteld, m aar dat deze niet zijn 

opgenom en in de su m m iere notulen van de D B -vergaderingen.  

 

D e rekenkam er w ijst er op  dat de betreffende conclusies voornam elijk de periode 

2008-2009 betreffen. D e rekenkam er heeft geen signalen aangetroffen w aaruit blijkt 

dat de overige D B -leden in deze periode kritisch zijn gew eest op  het handelen van de 

voorm alig portefeuillehouder in de subsidierelatie m et stichting G et H oekt. D e 

rekenkam er is van m ening dat de overige D B -leden in de periode 2008/2009 kritische 

kanttekeningen hadden m oeten plaatsen bij de gang van zaken rondom  de 

subsidierelatie m et stichting G et H oekt, gezien de collectieve verantw oordelijkheid die 

het D B  draagt voor een goed openbaar bestu u r.  

conclusie 8 

H et D B  geeft in zijn reactie aan dat het D B  het niet eens is m et de conclusie dat het 

om vorm en van stichting G et H oekt tot een deelgem eentelijke stichting in tegenspraak 

w as m et de w ens om  m eer afstand te creëren tu ssen de deelgem eente en de stichting.  

Ook stelt het D B  dat zij niet w illens en w etens voorbij zijn gegaan aan het feit dat 

stichting G et H oekt als deelgem eentelijke stichting een verbonden partij zou  w orden. 

H et D B  draagt hierbij aan dat hij extern advies heeft ingew onnen over de om vorm ing 
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van stichting G et H oekt en in dit advies niet is gem eld dat in geval van een 

deelgem eentelijke stichting sprake zou  zijn van een verbonden partij.  

 

D e rekenkam er w ijst erop  dat u it het betreffende externe advies w el duidelijk bleek 

dat de deelgem eente na de om vorm ing een bestu u rlijk belang in stichting G et H oekt 

zou  krijgen. H et D B  heeft zich niet gerealiseerd dat stichting G et H oekt in dat geval 

een verbonden partij zou  w orden. D e rekenkam er is van m ening dat het D B  op  basis 

van de inform atie u it het advies zelf tot de conclusie had m oeten kom en dat in dat 

geval sprake zou  zijn van een verbonden partij en dat de stichting zodoende dichter 

bij de deelgem eente gepositioneerd zou  w orden.  

 

H et D B  stelt in zijn reactie dat het onjuist is dat de stichting in sam enspraak m et het 

D B  een extern adviesbureau  opdracht heeft gegeven om  de organisatie van de 

stichting te professionaliseren. H et D B  stelt dat hierover in het D B  nim m er is 

gesproken en het D B  hierover ook geen besluit heeft genom en. D e rekenkam er 

constateert echter dat in het advies dat ten grondslag ligt aan de subsidieverlening 

voor 2009 is opgenom en dat stichting G et H oekt ‘in goed overleg en m et instem m ing 

van u w  bestu u r’ een extern bureau  heeft benaderd dat de opdracht heeft de 

organisatie van stichting G et H oekt te op tim aliseren zodat de slagkracht van de 

stichting w ordt vergroot en de deelgem eente op  afstand als goed opdrachtgever kan 

handelen. T evens constateert de rekenkam er op  basis van de D B -notulen dat in het 

D B  w el over het professionaliseringstraject bij stichting G et H oekt is gesproken. Op  

basis van deze inform atie concluceert de rekenkam er dat het D B  w el degelijk op  de 

hoogte had m oeten zijn van de opdracht tot professionalisering van stichting G et 

H oekt. D at het D B  hierover geen besluit heeft genom en is niet relevant, aangezien 

stichting G et H oekt de opdracht aan het adviesbureau  heeft verstrekt.   

conclusie 9 

In zijn reactie geeft het D B  enkele rekenvoorbeelden om  aan te tonen dat het 

vergoeden van de over de subsidie af te dragen btw  niet heeft geleid tot een hoger 

netto besteedbaar subsidiebedrag. H et D B  haalt hierbij de oorspronkelijke rekenopzet 

van stichting G et H oekt aan. D e fiscale u itgangspunten die stichting G et H oekt in deze 

rekenopzet heeft gehanteerd zijn echter onjuist. Aan deze rekenopzet ligt het 

u itgangspunt ten grondslag dat stichting G et H oekt geen btw  hoeft af te dragen over 

de ontvangen subsidie, m aar w el de btw  terug m ag vorderen die zij betaalt over de 

inkopen die zij m et deze subsidiegelden doet. D it is echter onjuist; w anneer stichting 

G et H oekt niet btw -plichtig zou  zijn over de ontvangen subsidiegelden zou  zij ook 

geen recht hebben op  btw -aftrek over de inkopen die zij m et deze subsidiegelden doet. 

Bij het hanteren van fiscaal ju iste u itgangspunten blijft van de € 1.300.000 subsidie die 

de stichting in de oorspronkelijke rekenopzet ontvangt € 1.176.471 over als netto 

besteedbaar bedrag (dus excl. btw ).  

 

Als gevolg van de btw -plicht zou  de stichting zonder btw -vergoeding € 1.090.000 netto 

hebben kunnen besteden van het ontvangen subsidiebedrag van € 1.300.000. Zonder 

btw -vergoeding draagt de stichting im m ers € 210.000 btw  af aan de fiscus en kan zij 

vervolgens de btw  over haar inkopen terugvorderen w aardoor zij netto voor  

€ 1.090.000 aan u itgaven kan doen. M et het vergoeden van de af te dragen btw  w erd 

het netto-besteedbare subsidiebedrag opgehoogd tot € 1.300.000. Zodoende heeft de 

btw -vergoeding ertoe geleid dat de stichting netto € 210.000 m eer te besteden had. (zie 

voor m eer u itleg paragrafen 2-5-2 en 3-6).  
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conclusie 11 

In zijn reactie stelt het D B  dat het feitelijk ju ist is dat de kw artaalrapportages en 

subsidieverantw oordingen van stichting G et H oekt niet inhoudelijk zijn beoordeeld. 

H et D B  geeft hierbij aan dat kw artaalrapportages volgens de voorm alig 

portefeuillehouder ontbraken en de overige D B -leden er pas in augustu s 2010 achter 

kw am en dat deze rapportages w el beschikbaar w aren. N aar de m ening van de 

rekenkam er is deze gang van zaken illustratief voor het gebrek aan checks &  balances 

binnen het D B .  

 



nota van bevindingen
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1�inleiding nota van bevindingen 

1-1� aanleiding 

In 2008 is op  initiatief van de deelgem eente stichting G et H oekt opgericht. Sindsdien 

heeft stichting G et H oekt subsidie ontvangen van de deelgem eente H oek van H olland. 

In de afgelopen jaren zijn er in de deelraad regelm atig vragen gesteld over de 

subsidieverstrekking aan stichting G et H oekt en de besteding van deze gelden door 

stichting G et H oekt. Aanleiding voor deze vragen w aren onder andere de kritische 

opm erkingen over de subsidieverlening aan stichting G et H oekt in de 

accountantsrapporten bij de jaarrekeningen 2008 en 2009 van de deelgem eente H oek 

van H olland en het feit dat de jaarrekening 2009 van stichting G et H oekt niet is 

voorzien van een goedkeu rende accountantsverklaring. H et ontbreken van een 

goedkeurende accountantsverklaring w as voor de deelraad aanleiding om  

duidelijkheid te vragen over de besteding van de subsidiegelden die de deelgem eente 

aan stichting G et H oekt heeft verstrekt.. 

 

D e deelraad H oek van H olland heeft op  4 novem ber 2010 een m otie aangenom en die 

de rekenkam er verzoekt een onderzoek u it te voeren naar de besteding van 

subsidiegelden door stichting G et H oekt en daarbij na te gaan of: 

�� de subsidiegelden zijn besteed aan activiteiten w aarvoor de exploitatiesubsidie door 

de deelgem eente is verleend; 

�� in het kader van de subsidierelatie tu ssen de deelgem eente en G et H oekt de 

geldende w et- en regelgeving is nageleefd; 

�� door zow el de deelgem eente als stichting G et H oekt voldoende invulling is gegeven 

aan de taken, bevoegdheden en verantw oordelijkheden die zij in het kader van het 

proces van toezicht en verantw oording behoren te vervullen. 

 

D e rekenkam er heeft per brief d.d. 26 novem ber 2010 aangegeven aan dit verzoek 

gehoor te geven. D it rapport is het resultaat van het gevraagde onderzoek. 

 

1-2� subsidierelatie deelgem eente H oek van H olland – stich ting G et H oekt 

In 2007 heeft de deelgem eente H oek van H olland aan de hand van het m arketing, 

prom otie en evenem entenplan G et H oekt de kaders vastgesteld voor het toeristisch 

recreatief beleid van de deelgem eente. In 2008 is stichting G et H oekt opgericht. D eze 

stichting kreeg vanuit de deelgem eente de opdracht m ee het m arketing, prom otie en 

evenem entenplan u it te voeren en hiertoe m iddelen te verw erven. D e activiteiten van 

de stichting G et H oekt bestaan sindsdien voornam elijk u it: 

• de organisatie van evenem enten; 

• de exploitatie van de VVV-shop  in H oek van H olland; 

• het u itbrengen van het m agazine ‘G et H oekt’; 

• de ontw ikkeling en het beheer van een toeristische w ebsite. 

 

T en behoeve van deze activiteiten heeft stichting G et H oekt in 2008, 2009 en 2010 een 

exploitatiesubsidie ontvangen vanuit de deelgem eente. D aarnaast w as het de 



 

 

34 tussen de regels door 

bedoeling dat stichting G et H oekt zelfstandig sponsoren en subsidies van derden zou  

w erven om  haar financiële bereik te vergroten.   

 

H et bestu u r van stichting G et H oekt is in m ei 2011 afgetreden. W anneer in deze 

rapportage w ordt gesproken over ‘het bestu u r van stichting G et H oekt’ w ordt daarm ee 

het bestu u r van de stichting bedoeld zoals dit in de periode april 2008-m ei 2011 w as 

sam engesteld.  

 

1-3� doelstelling en vraagstelling 

D e doelstelling van dit onderzoek is tw eeledig. D e rekenkam er is enerzijds nagegaan 

of de deelgem eente in de subsidierelatie m et stichting G et H oekt heeft gehandeld 

conform  relevante w et- en regelgeving, voldoende invulling heeft gegeven aan het 

toezicht op  de besteding van de subsidiegelden en de deelraad adequaat is 

geïnform eerd over deze subsidierelatie. Anderzijds is de rekenkam er nagegaan of 

stichting G et H oekt haar (verantw oordings)verplichtingen ten aanzien van de 

deelgem eente is nagekom en en de subsidiegelden heeft besteed in lijn m et de 

doelstellingen w aartoe de subsidie is verleend. 

 

In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal: 

 

1� H eeft de deelgem eente bij het verlenen en vaststellen van de subsidie aan stichting 

G et H oekt gehandeld conform  relevante w et- en regelgeving, heeft de 

deelgem eente voldoende toezicht gehouden op  de besteding van subsidiegelden 

door stichting G et H oekt en is de deelraad adequaat geïnform eerd over deze 

subsidierelatie? 

2� H eeft stichting G et H oekt voldaan aan haar verantw oordingsverplichtingen ten 

aanzien van de deelgem eente en zijn de subsidiegelden besteed in lijn m et de 

doelstellingen w aarvoor de subsidie is verleend? 

deelvragen 

D e rekenkam er zal de eerste centrale vraag beantw oorden aan de hand van de 

volgende deelvragen:  

 

1� H eeft de deelgem eente bij het verlenen van de subsidie aan stichting G et H oekt 

gehandeld in lijn m et de relevante bepalingen u it de Subsidieverordening 

Rotterdam  2005 (SvR  2005) en de Algem ene w et bestu u rsrecht (Aw b)? 

2� H eeft de deelgem eente bij het vaststellen van de subsidie aan stichting G et H oekt 

gehandeld in lijn m et de relevante bepalingen u it de SvR  2005 en de Aw b? 

3� W elke voorw aarden heeft de deelgem eente gesteld bij de subsidieverlening aan 

stichting G et H oekt? 

4� H eeft de deelgem eente op tim aal gebruik gem aakt van de m ogelijkheden die zij 

o.b.v. w et- en regelgeving heeft om  toezicht te houden op  de besteding van de 

subsidiegelden? 

5� H eeft de deelgem eente adequate m aatregelen getroffen w anneer stichting G et 

H oekt haar verplichtingen in het kader van de subsidierelatie niet nakw am ?  

6� Is de deelraad adequaat geïnform eerd over de subsidierelatie m et stichting G et 

H oekt? 
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D e tw eede centrale vraag zal de rekenkam er beantw oorden aan de hand van de 

volgende deelvragen: 

 

7� H eeft stichting G et H oekt voldaan aan haar (verantw oordings)verplichtingen 

richting de deelgem eente? 

8� W aar heeft stichting G et H oekt de door de deelgem eente verstrekte subsidiegelden 

feitelijk aan besteed? 

9� Zijn de m et het subsidiegeld gefinancierde activiteiten in lijn m et het doel w aartoe 

de subsidie is verleend? 

 

1-4� afbakening 

D it onderzoek richt zich op  de subsidierelatie tu ssen deelgem eente H oek van H olland 

en stichting G et H oekt in de jaren 2008, 2009 en 2010. D e volgende punten zijn 

relevant in relatie tot de afbakening van dit onderzoek: 

�� Voor 2008 en 2009 richt het onderzoek zich zow el op  de verlening als op  de 

vaststelling van de subsidie. Voor 2010 geldt dat de rekenkam er alleen de verlening 

van de subsidie zal toetsen, vaststelling heeft bij de start van het onderzoek im m ers 

nog niet plaatsgevonden.  

�� D it onderzoek richt zich niet op  de vraag of in de subsidierelatie m et stichting G et 

H oekt sprake is van niet-integer handelen. W anneer u it het onderzoek bevindingen 

naar voren kom en die aanw ijzingen bevatten voor niet-integer handelen, zal de 

rekenkam er deze als zodanig aanduiden in haar rapportage. 

 

1-5� w et- en regelgeving 

H et w ettelijk kader voor de subsidierelatie tu ssen de deelgem eente H oek van H olland 

en stichting G et H oekt w ordt gevorm d door de relevante bepalingen u it de Aw b, de 

Subsidieverordening Rotterdam  2005 (SvR  2005), de u itvoeringsregeling SvR  2005 en de 

beleidsregel subsidies H oek van H olland. G enoem de w et- en regelgeving bevat de 

voorw aarden w aaraan de deelgem eente bij het verstrekken van de subsidie m oet 

voldoen. D aarnaast geeft de genoem de w et- en regelgeving aan w elke m ogelijkheden 

de deelgem eente heeft om  toezicht te houden op  de besteding van de subsidiegelden 

en (verantw oordings)verplichtingen op  te leggen aan de subsidieontvanger. H et 

w ettelijk kader zal in hoofdstu k 3 nader w orden toegelicht en is onderdeel van het 

norm enkader dat is opgenom en in bijlage 2.   

 

1-6� bestuurlijke verantw oordelijkh eid 

D e subsidierelatie m et stichting G et H oekt is onderdeel van het toeristisch recreatief 

product van de deelgem eente H oek van H olland. In de periode m aart 2007 tot 

sep tem ber 2010 lag de bestu u rlijke verantw oordelijkheid voor het toeristisch recreatief 

product bij de portefeuillehouder toerism e en econom ie, de heer Room er. D e heer 

Room er w as in de periode m aart 2007 tot m aart 2010 tevens voorzitter van de 

deelgem eente H oek van H olland. D e heer Room er is in sep tem ber 2010 afgetreden. In 

het vervolg van dit rapport zal de heer Room er w orden aangehaald als ‘de voorm alig 

portefeuillehouder’. M om enteel draagt de heer D e K oning de bestu u rlijke 

verantw oordelijkheid voor de subsidierelatie m et stichting G et H oekt. 
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1-7� leesw ijzer 

D it rapport start in hoofdstuk 2 m et een beschrijving van het beleidskader voor het 

toeristisch recreatief product H oek van H olland. H oofdstuk 2 bevat tevens een 

beschrijving van de oprichting en organisatie van stichting G et H oekt en de 

ontw ikkeling van de stichting in de periode 2008-2010. H oofdstu k 3 geeft inzicht in de 

m ate w aarin de geldende w et- en regelgeving is nageleefd in de subsidierelatie tu ssen 

de deelgem eente H oek van H olland en stichting G et H oekt. In hoofdstu k 3 kom t ook 

de bestu u rlijke en am belijke bem oeienis m et de activiteiten van stichting G et H oekt 

aan de orde. H oofdstu k 4 gaat in op  de w ijze w aarop de deelgem eente toezicht heeft 

gehouden op  de besteding van subsidiegelden door stichting G et H oekt, de 

subsidieverantw oordingen van stichting G et H oekt en de accountantscontrole op  deze 

verantw oordingen. H oofdstuk 5 gaat in op  de feitelijke besteding van de 

subsidiegelden. T en slotte betreft hoofdstu k 6 de inform atievoorziening aan de 

deelraad over de subsidierelatie tu ssen de deelgem eente en stichting G et H oekt. 

cursieve conclusies 

Op een aantal plaatsen in deze nota is aan het begin van de paragraaf een cursieve 

tekst w eergegeven. D eze cu rsieve tekst vorm t de korte conclusie van de betreffende 

paragraaf. H et norm enkader dat de rekenkam er heeft gehanteerd om  tot deze 

conclusies te kom en is opgenom en in bijlage 2. 

gekleurde kaders 

Op verschillende plaatsen in de nota zijn gele en groene tekstblokken opgenom en. D e 

gele tekstblokken bevatten nadere inform atie of u itleg m et betrekking tot de 

subsidierelatie tussen de deelgem eente en stichting G et H oekt. D e groene 

tekstblokken bevatten nadere u itleg over aanverw ante zaken. 
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2�stich ting G et H oekt 

2-1� inleiding 

D it hoofdstu k geeft eerst inzicht in de beleidsm atige achtergrond van de oprichting 

van stichting G et H oekt. D e rekenkam er schetst hierbij hoe de deelgem eente H oek van 

H olland beleidsm atig invulling heeft gegeven aan het toeristisch recreatief product 

H oek van H olland en de rol die stichting G et H oekt in dit kader heeft. D aarna volgt een 

beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van stichting G et H oekt en de 

organisatorische inrichting van de stichting. T enslotte w ordt ingegaan op  een aantal  

ontw ikkelingen bij stichting G et H oekt in de periode 2008-2010.  

 

2-2� toeristisch  recreatief p roduct H oek van H olland 

H et toeristisch recreatief product H oek van H olland is onderdeel van het beleids-

program m a toerism e en econom ie. M et het toeristisch recreatief product w il de 

deelgem eente de aantrekkingskracht van H oek van H olland vergroten, door een 

aantrekkelijk en gevarieerd aanbod van activiteiten en evenem enten te bieden, zow el 

in het dorp  als op  het strand.!  

2-2-1� m arketing- en p rom otiep lan G et H oekt 

Startpunt voor het toeristisch recreatief product is het m arketing- en prom otieplan 

G et H oekt. Op  19 ju li 2007 heeft de deelraad ingestem d m et dit plan, w aarin de kaders 

voor het toeristisch recreatief beleid van de deelgem eente zijn u itgew erkt. In het plan 

zijn de volgende doelstellingen geform uleerd: 

�� het vergroten van de (positieve) naam sbekendheid van H oek van H olland; 

�� het aantrekken van m eer bezoekers naar H oek van H olland; 

�� het vergroten van het gem iddelde bestedingsbedrag bij de H oekse ondernem ers en 

instellingen. 

 

M iddelen om  deze doelstellingen te bereiken zijn volgens het m arketing- en 

prom otieplan: het ontw ikkelen van een uniek evenem entenaanbod, het u itdragen van 

dit aanbod richting gew enste doelgroepen en het u itdragen van het structu reel 

toeristisch aanbod richting gew enste doelgroepen.  

 

H et m arketing- en prom otieplan geeft geen inzicht in de u itvoeringkosten die het m et 

zich m eebrengt voor de deelgem eente. D e financiële gegevens in het plan beperken 

zich tot de verw achte extra om zet voor de ondernem ers in H oek van H olland. H et 

m arketing- en prom otieplan is onder begeleiding van de startnotitie recreatief product 

aan de deelraad gestu u rd. D e financiële consequenties voor de deelgem eente blijven 
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volgens deze notitie beperkt tot hetgeen in de jaarlijkse begroting is opgenom en onder 

de post ‘prom otie’." In 2008 betrof dit een bedrag van € 190.000. 

2-2-2� kadernotitie G et H oekt 2008-2012 en actieprogram m a G et H oekt 2008 

H et m arketing- en prom otieplan G et H oekt richtte zich voornam elijk op  het 

organiseren van evenem enten en de bijbehorende prom otie. Om dat de deelgem eente 

het van belang achtte een volw aardig toeristisch beleid u it te w erken, is in 2008 de 

kadernotitie G et H oekt 2008-2012 opgesteld. D eze kadernotitie is op  25 juni 2008 

vastgesteld in de deelraad en bevat onder andere de volgende doelstelling: 

 

‘Beste evenementenbadplaats: H oek van H olland versterkt haar unieke ligging tot een 

badplaats, w aar het recreatieaanbod w ordt gericht op de doelgroep 30-45 jarigen. Een hoger 

bestedingsniveau en een langere verblijfsduur w orden nagestreefd’ 

 

In relatie tot deze doelstelling is de volgende am bitie verw oord: 

 

‘H oek van H olland evenementenbadplaats nummer één van N ederland’ 

 

In de kadernotitie 2008-2012 is vervolgens u itgew erkt hoe de deelgem eente deze 

am bitie w il realiseren. Onderdeel van de u itgew erkte aanpak is een jaarlijks 

actieprogram m a G et H oekt, w aarin de prioriteiten voor het kom ende jaar w orden 

gesteld en w ordt gezocht naar de benodigde financiering. H et actieprogram m a 2008 is 

als bijlage toegevoegd aan de kadernotitie G et H oekt 2008-2012. H et m erendeel van de 

activiteiten u it dit actieprogram m a is ondergebracht bij stichting G et H oekt, nadat 

deze stichting in april 2008 w as opgericht.  

 

2-3� oprich ting stich ting G et H oekt 

Stichting G et H oekt is opgericht op initiatief van het dagelijks bestuur van de deelgemeente 

H oek van H olland. De mogelijkheid om via een stichting private gelden aan te trekken voor de 

financiering van het toeristisch recreatief product w oog zw aar mee in de besluitvorming 

rondom de oprichting van stichting G et H oekt.  

 

Voorganger van stichting G et H oekt w as stichting Prom otie H oek van H olland. D e 

stichting Prom otie H oek van H olland verzorgde van 1997 tot en m et 2006 de prom otie 

voor H oek van H olland. H iervoor kreeg deze stichting in 2006 € 177.000 subsidie van de 

deelgem eente. H et toenm alige dagelijks bestu u r (D B) besloot in 2006 om  de subsidie 

aan stichting Prom otie m et ingang van 2007 stop  te zetten.  

 

Begin 2007 trad een nieuw  D B  aan. D it D B  w ilde een nieu w e start m aken m et het 

toeristisch recreatief product en besloot op  30 oktober 2007 tot de oprichting van 

stichting G et H oekt. In het am btelijk advies dat ten grondslag ligt aan dit besluit 

w orden de volgende argum enten genoem d voor het oprichten van een nieuw e 

stichting:� 
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�� H et toeristisch recreatief product m oet door een professionele organisatie w orden 

u itgevoerd. D e deelgem eente levert de kaders, m aar de u itvoering m oet aan derden 

w orden overgelaten. 

�� Een professionele organisatie w ordt geacht in staat te zijn m et beperkte 

overheidsm iddelen veel w erk te verzetten. D it kan door m et nam e bij m arktpartijen 

fondsen te verw erven.  

 

D e oprichting van stichting G et H oekt is opgenom en in de kadernotitie G et H oekt 

2008-2012 en in het actieprogram m a G et H oekt 2008. In de startnotitie recreatief 

product, die ter begeleiding van de kadernotitie G et H oekt aan de deelraad is 

verzonden, is opgenom en dat als gevolg van de te verw achten spin off en w ervende 

w erking de overheidsbijdrage op  term ijn lager zal w orden. Verschillende personen, die 

de rekenkam er in het kader van dit onderzoek heeft geïnterview d, hebben in lijn 

hierm ee aangegeven dat het de bedoeling w as dat de stichting na verloop  van tijd in 

staat zou  zijn haar activiteiten (grotendeels) m et privaat geld te financieren. D e 

deelgem eentelijke bijdrage zou  m en dan kunnen verlagen of zelfs stop  kunnen zetten.   

2-3-1� oprich tingsstatuten stich ting G et H oekt 

D e deelgem eente heeft in novem ber 2007 een notaris opdracht gegeven om  de 

oprichtingsstatu ten voor stichting G et H oekt op  te stellen. In de oprichtingsstatu ten is 

de volgende doelstelling opgenom en voor stichting G et H oekt: 

 

‘H et stimuleren van het recreatief, toeristisch en zakelijk bezoek in en aan de deelgemeente 

H oek van H olland en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband 

houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het w oord’ 

 

H et volgende kader geeft een toelichting op  de taken en bevoegdheden van het 

bestu u r en de raad van toezicht van stichting G et H oekt, zoals deze in de 

oprichtingsstatu ten zijn vastgelegd.  
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2-4� organisatie stich ting G et H oekt 2008-2010 

In 2008 had slechts één persoon zitting in het bestuur van stichting G et H oekt. In 2009 is het 

bestuur uitgebreid naar vier personen. Bij het aantrekken van bestuursleden voor stichting G et 

H oekt heeft de voormalig portefeuillehouder geen rekening gehouden met het risico op (de schijn 

van) belangenverstrengeling. In de raad van toezicht van stichting G et H oekt had slechts één 

persoon zitting. De toezichthouder heeft in oktober 2010 zijn ontslag ingediend o.a. omdat hij 

geen décharge kon verlenen over het boekjaar 2009. De financiële middelen w aarover stichting 

G et H oekt in de periode 2008-2010 kon beschikken bestonden voor het merendeel uit subsidies 

van de deelgemeente. De stichting is er in de periode 2008-2010 niet in geslaagd meer financiële 

middelen te verkrijgen bij private partijen. De gedachte dat de stichting na verloop van tijd over 

meer private middelen zou kunnen beschikken, w aardoor de overheidsbijdrage omlaag zou 

kunnen, is niet realistisch gebleken.  

2-4-1� bestuur stich ting G et H oekt 

D e oprichtingsstatu ten van stichting G et H oekt bepalen dat het bestu u r van de 

stichting bestaat u it tenm inste één persoon. T evens bepalen de oprichtingsstatu ten 

dat de bestuu rsleden bij de oprichting van de stichting bij akte w orden benoem d. N a 

oprichting van de stichting w orden bestu u rsleden volgens de statu ten benoem d door 

de raad van toezicht.�%  

 

B ij de oprichting van stichting G et H oekt op  2 april 2008 zijn één bestu u rslid en één lid 

van de raad van toezicht benoem d. In de conceptversies van de oprichtingsstatu ten 

van stichting G et H oekt w as opgenom en dat de toenm alig deelgem eentesecretaris zou  

op treden als bestu u rder van de stichting en de toenm alig voorzitter van de 

deelgem eente zou  aantreden als lid van de raad van toezicht.& Op  14 m aart 2008 

schrijft de deelgem eente in een brief aan de notaris dat de nam en van de oprichters 

gew ijzigd m oeten w orden om dat de deelgem eente buiten de deelgem eentelijke  

organisatie tw ee personen heeft gevonden die zu llen aantreden als voorzitter van het 

bestu u r en voorzitter van de raad van toezicht. D e oprichtingsstatu ten zijn op  2 april 

2008 door de betreffende personen ondertekend, w aarm ee de stichting form eel is 

opgericht. 

uitbreiding bestuur in 2009 

H oew el in het actieprogram m a G et H oekt 2008 w as verm eld dat het bestu u r van de 

stichting u it drie personen bestaat, is de stichting in w erkelijkheid m et één bestu u rslid 

van start gegaan. Een jaar later, in april 2009, is het bestu ur van de stichting u itgebreid 

naar vier personen. D e aanleiding voor het u itbreiden van het bestu u r w as tw eeledig: 

het enige bestu u rslid kon de stichting niet alleen aanstu ren en zow el de deelgem eente 

als de stichting w ilden m eer afstand creëren tu ssen de deelgem eente en stichting G et 

H oekt.' 

 

In april 2009 nam en tw ee nieuw e bestu u rsleden zitting in het bestu u r en de toenm alig 

voorzitter van de raad van toezicht w erd benoem d tot voorzitter van het bestu u r van 

de stichting. Op  hetzelfde m om ent trad een nieuw e voorzitter voor de raad van 

toezicht aan. D e functie- en taakverdeling in het nieuw e bestu u r w as als volgt: 
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�� voorzitter stichting G et H oekt; 

�� bestu urslid verantw oordelijk voor het onderdeel evenem enten; 

�� bestu urslid verantw oordelijk voor sponsoring; 

�� bestu urslid verantw oordelijk voor de VVV-shop en com m unicatie. 

 

Zoals verm eld in paragraaf 1-2 is het bestuu r van stichting G et H oekt in m ei 2011 

afgetreden.  

 

In artikel 5 lid 2 van de oprichtingsstatu ten is opgenom en dat het bestu u r m inim aal 

één keer per kalenderjaar vergadert. D e rekenkam er heeft de notu len van de 

bestu u rsvergaderingen van stichting G et H oekt ingezien en vastgesteld dat aan deze 

voorw aarde is voldaan. In 2008 zijn vier bestu u rsvergaderingen gehouden en in de 

jaren 2009 en 2010 heeft het bestu u r tw ee à drie w ekelijks vergaderd. 

 

risico op  belangenverstrengeling 

D e bestu u rsleden van de stichting hebben aangegeven dat zij allen door de toenm alig 

portefeuillehouder zijn gevraagd zitting te nem en in het bestu u r van de stichting.� D e 

drie bestu u rsleden van stichting G et H oekt behoorden allen tot het persoonlijke, 

danw el zakelijke netw erk van de toenm alig portefeuillehouder. H et betreft een drietal 

ondernem ers, w aarvan er tw ee com m erciële activiteiten verrichten binnen de 

toeristische sector in H oek van H olland: één van hen is ondernem er op  het strand van 

H oek van H olland en w as sam en m et de toenm alig portefeuillehouder één van de 

initiatiefnem ers voor het revitaliseren van het strand van H oek van H olland.!( D e 

ander is eigenaar van verschillende hotels in H oek van H olland. D e eerste voorzitter 

van de raad van toezicht, die in 2009 aantrad als voorzitter van het bestu u r van 

stichting G et H oekt is een voorm alig directeur van de G em eente Rotterdam  die 

w oonachtig is in H oek van H olland. H ij had noch een persoonlijke, noch een zakelijke 

relatie m et de voorm alig portefeuillehouder. 

 

D e voorm alig portefeuillehouder heeft aangegeven dat de betreffende personen zijn 

aangetrokken voor het bestuu r van stichting G et H oekt om dat zij affiniteit hebben m et 

het toeristisch product in H oek van H olland en over een breed netw erk beschikken, 

w aar de stichting profijt van zou  kunnen trekken.!! D e rekenkam er m erkt hierbij op  

dat de gekozen sam enstelling van het bestu u r ook het risico op  

belangenverstrengeling, danw el de schijn van belangenverstrengeling m et zich 

m eebrengt, aangezien de activiteiten van stichting G et H oekt direct of indirect 

voordeel op  kunnen leveren voor de betrokken ondernem ers. M et deze risico’s is geen 

rekening gehouden bij het aantrekken van personen voor het bestu u r van stichting 

G et H oekt. Op  de vraag of in de praktijk daadw erkelijk sprake is gew eest van 

belangenverstrengeling, kom t de rekenkam er terug in paragraaf 5-4. 

2-4-2� raad van toezich t  

In de oprichtingsstatu ten is voorzien in een raad van toezicht voor stichting G et 

H oekt. D e oprichtingstatu ten zijn tegenstrijdig als het gaat om  de benoem ing van de 

voorzitter van de raad van toezicht: artikel 9 lid 3 stelt dat de benoem ing van de 
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voorzitter van de raad van toezicht geschiedt door het dagelijks bestu u r van de 

deelgem eente, artikel 9 lid 5 stelt dat de raad van toezicht u it zijn m idden een 

voorzitter aanw ijst.  

 

In de periode 2008-2010 bestond de raad van toezicht slechts u it één persoon, die 

daarom  au tom atisch fungeerde als voorzitter van de raad van toezicht. D e eerste 

voorzitter van de raad van toezicht is in 2008 door de toenm alig portefeuillehouder 

gevraagd zitting te nem en in de raad van toezicht. In april 2009 trad een nieuw e 

voorzitter van de raad van toezicht aan.  D eze persoon is destijds door de toenm alig 

voorzitter van stichting G et H oekt gevraagd aan te treden in de raad van toezicht.  

invulling toezich th oudende rol 

In artikel 10 van de oprichtingsstatu ten is bepaald dat het bestu u r en de raad van 

toezicht tenm inste één keer per jaar in gem eenschappelijke vergadering bijeen kom en 

om  het gevoerde- en het in de toekom st te voeren beleid te bespreken. D e rekenkam er 

heeft de notu len van de bestu u rsvergaderingen van stichting G et H oekt ingezien en 

constateert op  basis hiervan dat in 2008 niet aan deze voorw aarde is voldaan. D e 

toenm alig voorzitter van de raad van toezicht heeft desgevraagd aangegeven dat hij 

zich in 2008 niet actief heeft ingezet als toezichthouder, m aar indien nodig 

ondersteuning heeft geboden aan het destijds enige bestu u rslid.!"  

 

D e nieuw e voorzitter van de raad van toezicht is na zijn aantreden in april 2009 tot 

decem ber 2009 bij alle bestu u rsvergaderingen aanw ezig gew eest. Als argum ent voor 

zijn aanw ezigheid bij alle bestu u rsvergaderingen heeft de betreffende voorzitter van 

de raad van toezicht aangegeven dat hij dit deed vanuit de adviesfunctie die hij als 

toezichthouder had en veel zaken destijds nog op  de rails gezet m oesten w orden.!�  

Vanaf decem ber 2009 heeft de betreffende voorzitter van de raad van toezicht m eer 

afstand genom en en is hij niet m eer bij de bestu u rsvergaderingen aanw ezig gew eest. 

Voor de u itoefening van het toezicht baseerde hij zich vanaf die tijd m et nam e op  de 

kw artaalrapportages van de stichting en de notulen van de bestu u rsvergaderingen.  

 

In de u itoefening van zijn taak als toezichthouder heeft de voorzitter van de raad van 

toezicht onder andere gew ezen op  m ogelijke belangenverstrengeling bij bestu u rsleden 

van de stichting. T evens heeft hij het bestu u r van stichting G et H oekt gew ezen op  het 

feit dat na de u itbreiding van het bestu u r de inschrijving van de nieuw e bestu u rsleden 

bij de kam er van koophandel niet direct heeft plaatsgevonden. Ook heeft de 

toezichthouder aangegeven dat er naar zijn m ening w einig gevolg is gegeven aan de 

professionaliseringsslag die in het rapport van Bosscher &  K lein w as u itgew erkt en hij 

heeft zijn zorgen geuit over het feit dat de stichting verplichtingen w as aangegaan 

zonder dat er een operationeel en financieel plan w as opgesteld voor 2010.!# 

 

In oktober 2010 heeft de voorzitter van de raad van toezicht zijn ontslag ingediend. D e 

voornaam ste aanleiding voor zijn aftreden w as het oordeel van de accountant bij de 

jaarrekening 2009 van stichting G et H oekt. In de oprichtingsstatu ten van stichting G et 

H oekt is opgenom en dat de raad van toezicht jaarlijks de balans en de staat van baten 

en lasten m oet goedkeuren en décharge m oet verlenen aan het bestu u r. D oordat de 
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accountant geen goedkeurende verklaring heeft afgegeven bij de jaarrekening 2009 

kon de voorzitter van de raad van toezicht geen goedkeuring geven aan de jaarstu kken 

en geen décharge verlenen aan het bestu u r. D aarnaast kon de voorzitter van de raad 

van toezicht zich niet verenigen m et het door het bestu u r gevoerde beleid.!$   

2-4-3� activiteiten stich ting G et H oekt 

In grote lijnen bestonden de activiteiten van de stichting u it het beheer en de 

exploitatie van de VVV-shop , het organiseren van evenem enten en het verzorgen van 

de m arketing- en prom otie van H oek van H olland, w aaronder de u itgifte van het G et 

H oekt M agazine en het beheren van een w ebsite.  

 

D e deelgem eente w as in de eerste m aanden van 2008 zelf gestart m et het u itvoeren 

van activiteiten voor het toeristisch recreatief product. D e verplichtingen die de 

deelgem eente daarbij is aangegaan zijn in de loop  van 2008 en 2009 overgegaan naar 

stichting G et H oekt. D aarbij is geen sprake gew eest van een form ele overdracht die 

schriftelijk is vastgelegd. 

 

In 2008 w erden de activiteiten van de stichting u itgevoerd door het destijds enige 

bestu u rslid van de stichting en tw ee m edew erksters. H et personeelsbestand is in de 

loop  van 2008 u itgebreid naar drie betaalde m edew erkers. Per sep tem ber 2010 heeft de 

stichting afscheid genom en van tw ee m edew erkers. Sindsdien heeft de stichting nog 

één m edew erker in loondienst.   

 

In 2008 en 2009 zijn in opdracht van stichting G et H oekt diverse grote evenem enten 

georganiseerd in H oek van H olland. Ook het evenem ent dat in augustus 2009 

u itm ondde in de strandrellen is in opdracht van stichting G et H oekt georganiseerd.  

Als gevolg van de strandrellen w aren de evenem enten die de stichting in 2010 heeft 

georganiseerd kleinschaliger van aard.  

2-4-4� financiën stich ting G et H oekt 

D e inkom sten van stichting G et H oekt bestonden in de periode 2008-2010 voor het 

m erendeel u it subsidies van de deelgem eente H oek van H olland. D aarnaast ontving de 

stichting sponsorbijdragen van verschillende bedrijven u it H oek van H olland. H et w as 

de bedoeling dat de stichting in de loop  der tijd m eer sponsorbijdragen zou  genereren, 

w aardoor m en de subsidie geleidelijk zou  kunnen verm inderen (zie ook paragraaf 2-3). 

T abel 2-1 geeft een overzicht van de budgetten die stichting G et H oekt in de jaren 

2008, 2009 en 2010 tot haar beschikking had. D e bedragen in deze tabel zijn afkom stig 

u it de jaarrekeningen van stichting G et H oekt. D e percentages die achter de bedragen 

verm eld staan betreffen het deel van het totale budget dat m et de betreffende bijdrage 

w ordt afgedekt. 
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Op  basis van de cijfers u it tabel 2-1 constateert de rekenkam er dat stichting G et H oekt 

er in de periode 2008-2010 niet in is geslaagd de sponsorbijdragen te laten stijgen. D e 

sponsorbijdragen zijn in deze periode ju ist afgenom en, w aardoor het aandeel van de 

deelgem eentelijke subsidie in de exploitatie van stichting G et H oekt is gestegen naar 

93%  in 2010.   

 

D e financiële adm inistratie van de stichting is de afgelopen jaren gevoerd door een 

vrijw illiger, die in de periode 2006-2010 tevens deelraadslid in H oek van H olland w as. 

D e adm inistrateur w as form eel geen lid van het bestu u r, m aar is w el aanw ezig 

gew eest bij vergaderingen van het bestu u r van stichting G et H oekt. In 2008 heeft de 

adm instrateur de financiële adm inistratie gevoerd m et behulp  van excel bestanden. In 

de loop  van 2009 heeft de stichting een boekhoudpakket aangeschaft en in gebruik 

genom en.  

 

D e stand van de kassa in de VVV-shop  w erd volgens de jaarverslagen van de stichting 

in 2009 m aandelijks doorgenom en m et de adm inistrateur. Vanaf augustus 2010 is de 

kassa opnieuw  ingesteld, zodat m en dagelijks, w ekelijks en m aandelijks kassa-

afsluitingen kon m aken. Sindsdien is ook sprake van een w ekelijks overleg m et de 

adm inistrateur. 

 

D e accountant van de stichting constateerde over het boekjaar 2008 diverse gebreken 

in de adm inistratieve organisatie van de stichting, w aarop de rekenkam er in 

hoofdstu k 4 nader zal ingaan. H et professionaliseren van de adm inistratieve 

organisatie en financiële adm inistratie van de stichting w as onderdeel van het 

professionaliseringstraject dat de stichting in 2009 is gestart naar aanleiding van een 

rapport van het bureau  Bosscher &  K lein. In de volgende paragraaf kom en alle 

onderdelen van dit professionaliseringstraject aan bod.  
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2-5� ontw ikkelingen stich ting G et H oekt 2008-2010 

H et in 2009 nieuw  aangetreden bestuur beoogde stichting G et H oekt verder te 

professionaliseren. Belangrijk onderdeel van dit traject w as het verkrijgen van een zelfstandige 

en onafhankelijke positie ten opzichte van de deelgemeente. Daarnaast w ilde men verbeteringen 

doorvoeren in de adminstratieve organisatie, de financiën en de organisatie van de stichting.  

De rekenkamer constateert dat de beoogde professionalisering niet is gerealiseerd. H et bestuur 

van stichting G et H oekt heeft op verschillende punten verzuimd verbeteringen door te voeren. 

Daarnaast heeft de deelgemeente eind 2009/begin 2010 een traject in gang gezet w aarmee de 

stichting zou w orden omgevormd tot een deelgemeentelijke stichting, w aardoor de afstand 

tussen de deelgemeente en de stichting zou w orden verkleind. A anleiding voor de omvorming 

tot een deelgemeentelijke stichting w as de btw -problematiek. W anneer de stichting w as 

omgevormd tot een deelgemeentelijke stichting zou sprake zijn gew eest van een verbonden 

partij. H et DB heeft zich dit niet gerealiseerd en kw am er pas in augustus 2010 achter dat zij 

niet bevoegd is dergelijke deelnemingen aan te gaan.   

2-5-1� professionaliseringsslag stich ting G et H oekt 

Eind 2008 heeft de stichting in sam enspraak m et de deelgem eente het bureau  

Bosscher en K lein (bureau  voor destinatiem arketing) opdracht gegeven de organisatie 

van stichting G et H oekt door te lichten en adviezen aan te dragen om  de organisatie te 

versterken. H et bu reau  heeft het rapport opgeleverd in april 2009.!'  

 

In het rapport w ordt verm eld dat een professionaliseringslag bij stichting G et H oekt 

noodzakelijk is om dat com m unicatielijnen intern niet helder zijn en er in 2008 

opstartproblem en zijn gew eest. D aardoor zijn in 2008 subsidies niet tijdig 

aangevraagd, betalingsverplichtingen niet nagekom en en zijn er m ooie kansen blijven 

liggen ten aanzien van het binnenhalen van sponsoren. Een professionaliseringsslag 

w as daarnaast nodig om  de am bities die H oek van H olland op  het gebied van 

m arketing en prom otie heeft om  te zetten in concrete doelen en resultaten. In het 

rapport w orden op  verschillende terreinen aanbevelingen tot verbetering gedaan en 

w ordt geschetst hoe de stichting m et betrekking tot deze aspecten zou  m oeten 

functioneren.  

positie en relatie stich ting-deelgem eente 

In het rapport w ordt de positie van stichting G et H oekt als volgt aangehaald:  

‘Stichting G et H oekt is de uitvoeringsorganisatie van het destinatiemarketingbeleid van de 

deelgemeente H oek van H olland’ 

 

D e stichting m oet volgens het rapport nadrukkelijk op  afstand van de deelgem eente 

staan en is daarom  buiten de deelgem eente geplaatst. In het rapport w ordt de relatie 

van de stichting m et de deelgem eente als volgt beschreven:  

‘De stichting staat op afstand van de deelgemeente. De relatie tussen de stichting en de 

deelgemeente is vastgelegd in de vorm van een opdrachtformulering’  

 

Over de rol van de voorzitter van de deelgem eente is daarbij volgende opgenom en:  

‘D e voorzitter van de deelgemeente fungeert als boegbeeld van het destinatiemarketingbeleid en 

draagt dit uit. Echter, de voorzitter van de deelgemeente mengt zich niet in de w ijze w aarp het 

beleid w ordt uitgevoerd en is hier dan ook niet verantw oordelijk voor. Deze 

verantw oordelijkheid ligt bij de voorzitter van de stichting’  
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adm inistratieve organisatie-interne controle 

H et rapport m eldt dat Rotterdam  M arketing in 2008, op  verzoek van stichting G et 

H oekt, een voorstel heeft gedaan voor het inrichten van de adm inistratieve 

organisatie. Aangezien de deelgem eente van de stichting eist dat zij een transparant 

financieel beleid voert is het volgens de opstellers van het rapport raadzaam  om  de 

adm inistratieve organisatie onder te brengen bij Rotterdam  M arketing.  

H et rapport stelt daarnaast dat een professionele organisatie kw aliteitseisen stelt aan 

zijn adm inistratieve organisatie (AO). Beheersing en betrouw baarheid van de bedrijfs-

processen zijn belangrijke aspecten voor de bedrijfsvoering. D e basisvastlegging vorm t 

hierbij een belangrijk onderdeel: zaken als organisatiestructu u r, bedrijfsprocessen, 

afdelingen, functies, procedures en globale processchem a’s m oeten overzichtelijk zijn 

vastgelegd. D eze vastlegging geldt in alle gevallen als startpunt voor het opzetten, 

onderhouden en borgen van een goede de adm inistratieve organisatie/interne 

controle (AO/IC ) binnen de stichting. 

organisatie 

T en aanzien van de organisatie m eldt het rapport dat het bestu u r van de stichting op  

dat m om ent u itvoerende taken heeft. Voorgesteld w ordt om  op  term ijn de 

bestu u rsleden te ontheffen van hun u itvoerende taken en een m arketingm anager aan 

te nem en die de taken op  het gebied van fondsenw erving en het stim uleren van 

evenem enten op  zich kan nem en.  

financiën 

M et betrekking tot de financiën stelt het rapport dat het uitgavenniveau  van de 

stichting u iteindelijk voor 65%  gedekt m oet w orden u it (deel)gem eentelijke subsidies 

en voor 35%  u it bijdragen van het bedrijfsleven en zelf gegenereerde inkom sten. D e 

verw achting is dat de bijdragen van het bedrijfsleven jaarlijks zu llen stijgen totdat in 

het vierde jaar het percentage van 35%  bereikt zal zijn.  

opvolging aanbevelingen 

H et in april 2009 nieuw  aangetreden bestu u r zou  invulling gaan geven aan de adviezen 

en aanbevelingen u it het rapport, zodat de beoogde professionaliseringsslag 

gerealiseerd zou  w orden en de stichting een zelfstandige en onafhankelijke positie 

zou  verkrijgen ten opzichte van de deelgem eente. D e rekenkam er constateert echter 

dat de deelgem eente eind 2009/begin 2010 een ontw ikkeling heeft ingezet die 

tegengesteld is aan het advies om  stichting G et H oekt m eer op  afstand van de 

deelgem eente te positioneren. D e deelgem eente heeft destijds nam elijk een traject in 

gang gezet om  stichting G et H oekt om  te vorm en tot een deelgem eentelijke stichting, 

m et het gevolg dat de stichting dichter bij de deelgem eente gepositioneerd zou  

w orden. 

 

M et betrekking tot de rol van de toenm alig voorzitter van het D B  w as in het rapport 

expliciet opgenom en dat hij zich niet zou  m engen in de w ijze w aarop  de stichting het 

beleid zou  u itvoeren. D e rekenkam er constateert echter dat de bem oeienis van de 

deelgem eente, in het bijzonder de voorm alig portefeuillehouder, in 2009 

onverm inderd groot is gew eest. Pas in 2010 treedt hierin een kentering op . In 

paragraaf 3-9 zal de rekenkam er dit aspect nader belichten.  
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U it dit onderzoek blijkt daarnaast dat: 

�� uitbesteding van de adm inistratieve organisatie niet heeft plaatsgevonden; 

�� de bestu u rsleden van stichting G et H oekt niet zijn ontheven van hun u itvoerende 

taken; 

�� het bestu u r van stichting G et H oekt er niet in is geslaagd het aandeel 

(deel)gem eentelijk subsidies te verlagen door m eer bijdragen van het bedrijfsleven 

aan te trekken (zie ook tabel 2-1). 

2-5-2� btw -problem atiek en deelgem eentelijke stich ting 

Eind 2009/begin 2010 is op  initiatief van de deelgem eente een traject in gang gezet om  

stichting G et H oekt om  te vorm en naar een deelgem eentelijke stichting. H iertoe zou  

een statu tenw ijziging m oeten plaatsvinden, zodat de deelgem eente voortaan bevoegd 

zou  zijn om  de bestu u rsleden van de stichting te benoem en en het liquidatiesaldo van 

de stichting u itsluitend ten goede zou  kom en van de deelgem eente.!� N a de 

om vorm ing tot een deelgem eentelijke stichting zou  niet langer sprake zijn van een 

subsidierelatie tussen de deelgem eente en de stichting, m aar van een opdrachtgever-

opdrachtnem errelatie. T evens zou  de deelgem eente stichting G et H oekt voortaan 

m oeten aanm erken als een verbonden partij. D e rekenkam er m erkt hierbij op  dat in 

de docum enten die betrekking hebben op  de om vorm ing naar een deelgem eentelijke 

stichting niet w ordt ingegaan op  het feit dat de stichting daarm ee een verbonden 

partij w ordt en de gevolgen daarvan.   
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Aanleiding voor de transform atie naar een deelgem eentelijke stichting w as de btw -

problem atiek bij de stichting. D e stichting ging er in eerste instantie vanuit dat zij over 

de deelgem eentelijke subsidie geen btw  hoefde af te dragen. Op  2 sep tem ber 2008 

heeft de stichting een brief gestu u rd aan de belastingdienst, w aarin de stichting de 

vraag voorlegt of zij verplicht is om  ook over de deelgem eentelijke subsidie btw  af te 

dragen. D e belastingdienst stelt in haar brief aan stichting G et H oekt d.d. 21 oktober 

2008 dat de subsidie van de deelgem eente H oek van H olland is aan te m erken als een 

vergoeding om dat sprake is van een directe tegenprestatie jegens de deelgem eente. 

T evens stelt de belastingdienst dat de deelgem eente H oek van H olland direct 

belanghebbende is bij, danw el afnem er is van de activiteiten van stichting G et H oekt. 

Stichting G et H oekt heeft geen bezw aar gem aakt tegen dit standpunt van de 
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belastingdienst."( Voor de deelgem eente w as een dergelijke situatie nieuw , aangezien 

de overige instellingen die zij subsidieert zijn vrijgesteld van btw . 

 

H et volgende kader bevat een toelichting op  de fiscale w et- en regelgeving m et 

betrekking tot de btw . 
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Als gevolg van het standpunt van de belastingdienst m oest stichting G et H oekt 19%  

btw  afdragen over de subsidie die zij ontving. In haar begroting w as stichting G et 

H oekt er echter vanuit gegaan dat zij geen btw  hoefde af te dragen over de subsidie-

inkom sten, m aar w el btw  kon aftrekken over de goederen en diensten die zij m et deze 

gelden inkocht. D e verplichting tot btw -afdracht over de subsidie-inkom sten had tot 

gevolg dat het netto besteedbare subsidiebedrag lager u itviel, w at tot een tekort in de 

begroting van stichting G et H oekt voor 2008 leidde. D e deelgem eente heeft daarom  in 
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juli 2009 m iddels het eenm alig u itbetalen van € 156.668,49 de btw -afdracht over de 

subsidies voor 2008 en 2009 vergoed en bovenop  de voorschotten voor 2010 telkens 

19%  btw  u itbetaald (w aarover m eer in paragraaf 3-6). 
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In februari 2010 heeft de deelgem eente advies ingew onnen bij een fiscaal 

adviesbureau . Vraag van de deelgem eente w as hoe zij de relatie m et stichting G et 

H oekt het best kon vorm geven, gezien de btw -plicht van de stichting. H et fiscaal 

adviesbureau  adviseert het standpunt van de belastingdienst te volgen en de door de 

stichting in rekening gebrachte btw  te declareren bij het btw -com pensatiefonds. H et 

adviesbureau  stelt dat dit tot gevolg heeft dat de aanbestedingsrichtlijnen van 

toepassing zu llen w orden, aangezien de deelgem eente door in te stem m en m et de 

benadering van de belastingdienst aanvaardt dat in feite sprake is van 

dienstverlening."" D aarom  geeft het adviesbureau  in overw eging de stichting om  te 

vorm en tot een deelgem eentelijke stichting, w at de volgende voordelen m et zich m ee 

zou  brengen: 

�� het u itbesteden van taken aan een deelgem eentelijke stichting valt niet onder de 

aanbestedingsregels; 

�� de btw  zal u iteindelijk zow el bij de stichting, als bij de deelgem eente niet tot extra 

kosten leiden aangezien: 

�� alle activiteiten van de stichting zijn aan te m erken als btw -belaste prestaties, 

w aardoor tegenover de btw -afdracht van de stichting een volledig recht op  btw -

aftrek staat; 

�� de deelgem eente de btw  die de stichting bij haar in rekening brengt kan 

declareren bij het btw -com pensatiefonds.  

 

In de zom er van 2010 heeft de deelgem eente aanvullend advies ingew onnen bij 

G em eente Advocaten Rotterdam . U it dit advies kw am  naar voren dat: "� 

�� H et D B  van de deelgem eente H oek van H olland is niet bevoegd te besluiten over het 

aangaan van deelnem ingen en dus niet bevoegd stichting G et H oekt om  te vorm en 

tot een deelgem eentelijke stichting. D it is een bevoegdheid van het college van B& W  

van de gem eente Rotterdam . 
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�� D e voorgenom en deelnem ing lijkt te zijn ingegeven door een aanbestedings-

rechtelijk argum ent, het publieke belang dat de deelnem ing m oet dienen is 

onvoldoende gem otiveerd.  

 

Op  basis van de u itkom sten van dit advies constateert de rekenkam er dat het D B  er 

ten onrechte vanuit is gegaan dat zij bevoegd w as stichting G et H oekt om  te vorm en 

tot een deelgem eentelijke stichting. G ezien de u itkom sten van het advies heeft het D B  

u iteindelijk besloten de voorgenom en om vorm ing van stichting G et H oekt niet door te 

zetten.   
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3�subsidierelatie m et stich ting G et H oekt 

3-1� inleiding 

D it hoofdstu k beschrijft de w ijze w aarop  de deelgem eente in de subsidieverstrekking 

aan stichting G et H oekt heeft gehandeld en de m ate w aarin de deelgem eente daarbij 

heeft voldaan aan de geldende w et- en regelgeving. D e volgende onderzoeksvragen 

staan in dit hoofdstu k centraal: 

�� H eeft de deelgem eente bij het verlenen van de subsidie aan stichting G et H oekt 

gehandeld in lijn m et de relevante bepalingen u it de SvR  2005 en de Aw b? 

�� H eeft de deelgem eente bij het vaststellen van de subsidie aan stichting G et H oekt 

gehandeld in lijn m et de relevante bepalingen u it de SvR  2005 en Aw b? 

 

D aarnaast kom t deels aan bod of stichting G et H oekt heeft voldaan aan de 

verplichtingen die zij op  grond van de geldende w et- en regelgeving jegens de 

deelgem eente heeft (deelvraag 7).  

 

In paragraaf 3-2 w ordt allereerst het w ettelijk kader geschetst dat van toepassing is op  

de subsidierelatie tu ssen de deelgem eente en stichting G et H oekt. D e voorw aarden die 

hieruit volgen zijn onderdeel van het norm enkader dat voor dit onderzoek is 

gehanteerd. H et norm enkader is opgenom en in bijlage 2. In paragrafen 3-3 tot en m et 

3-8 w ordt vervolgens het feitelijke verloop  van de subsidierelatie geschetst aan de 

hand van de te onderscheiden stappen in het subsidieproces.  

 

T ijdens dit onderzoek is gebleken dat de betrokkenheid van de deelgem eente bij de 

activiteiten van stichting G et H oekt, vaak verder ging dan in een subsidierelatie 

gebruikelijk is. Paragraaf 3-9 en 3-10 bevatten een toelichting op  de bestu u rlijke en 

am btelijke betrokkenheid bij de activiteiten van stichting G et H oekt.  

 

3-2� w ettelijk kader subsidierelatie 

H et w ettelijk kader dat van toepassing is op  de subsidierelatie tu ssen de deelgem eente 

en stichting G et H oekt w ordt gevorm d door: 

�� Algem ene w et bestu u rsrecht (Aw b), titel 4.2 subsidies 

�� Subsidieverordening Rotterdam  2005 (SvR  2005) 

�� U itvoeringsregeling SvR  2005 

�� Beleidsregel subsidies H oek van H olland 

 

T itel 4.2 Aw b bevat het nationaal w ettelijk kader voor subsidieverstrekking. Art. 4:84 

Aw b geeft bestu u rsorganen de m ogelijkheid nadere beleidsregels vast te stellen. D it 

heeft de gem eente Rotterdam  gedaan in de SvR  2005 en de u itvoeringsregeling SvR  

2005. D e beleidsregel subsidies H oek van H olland bevat de regels die de deelgem eente 

H oek van H olland intern heeft vastgesteld voor de u itvoering van de SvR  2005 en de 

u itvoeringsregeling SvR  2005.  
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Op grond van art. 4:84 Aw b en art. 29 SvR  2005 is het toegestaan af te w ijken van 

hetgeen is bepaald in de SvR  2005. D it is echter alleen toegestaan w anneer toepassing 

van de SvR  2005 voor één of m eer belanghebbenden gevolgen zou  hebben die w egens 

bijzondere om standigheden onevenredig zijn in verhouding tot de doelen die de SvR  

2005 dient.   

 

N orm aliter verloopt het proces van aanvragen, verlenen en vaststellen van een 

subsidie als volgt: 

 

�����	��)!�����������	�����

 
 
 

 

In het vervolg van deze paragraaf zal de rekenkam er de belangrijkste voorw aarden 

u iteen zetten die op  grond van genoem de w et- en regelgeving van toepassing zijn bij 

het aanvragen, verlenen en vaststellen van een subsidie.  
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3-2-1� aanvragen subsidie 

M et betrekking tot de subsidieaanvraag is de volgende w et- en regelgeving relevant: 

�� Art. 7 lid 1b SvR  2005 bepaalt dat het indienen van de subsidieaanvraag m oet 

plaatsvinden in het jaar voorafgaand aan het jaar w aarin de activiteiten gerealiseerd 

w orden of van start gaan. Een nieuw e of inhoudelijk gew ijzigde aanvraag m oet zijn 

ingediend vóór 1 m aart, een inhoudelijk ongew ijzigde aanvraag vóór 1 ju li.  

�� Op grond van art. 7 lid 1c SvR  2005 m oet de aanvraag vergezeld gaan van een 

beschrijving van de voorgenom en activiteiten en een financiële begroting m et 

toelichting. W anneer een organisatie voor de eerste keer een subsidieaanvraag 

indient, m oet zij daarnaast haar statu ten en een opgave van de 

bestu u rssam enstelling overleggen. 

3-2-2� verlenen subsidie 

Volgende stap  in het subsidieproces is het toetsen van de aanvraag en het al dan niet 

verlenen van de subsidie. D aarbij is de volgende w et- en regelgeving relevant: 

�� Art. 2 SvR  2005 schrijft voor dat de subsidieontvanger, om  voor subsidie in 

aanm erking te kom en: 

�� activiteiten m oet verrichten, gericht op  de realisatie van een beleidsdoel; 

�� m oet kunnen aantonen dat hij voor deze activiteiten subsidie nodig heeft en de 

verw achting gerechtvaardigd is dat hij m et inbegrip  van de subsidie over 

voldoende financiële m iddelen beschikt om  bij te dragen aan de realisatie van het 

beoogde beleidsdoel; 

�� een zodanige w erkw ijze m oet toepassen en over een zodanige organisatorische en 

adm inistratieve opzet, danw el gekw alificeerde m edew erkers m oet beschikken, 

dat redelijkerw ijs kan w orden verw acht dat de activiteiten bijdragen aan de 

realisatie van het beoogde beleidsdoel; 

�� zich m oet onthouden van gedragingen en het nastreven van doelen die in strijd 

zijn m et de w et, het algem een belang of de openbare orde. 

W anneer de subsidieontvanger niet voldoet aan (één van) deze criteria of w anneer 

sprake is van de situaties genoem d in art. 4:35 Aw b"#, kan de deelgem eente op  grond 

van art. 9 SvR  de subsidie w eigeren. �

�� D e subsidie aan stichting G et H oekt is verleend in de vorm  van een exploitatie-

subsidie. Art. 21 SvR  2005 schrijft voor dat de hoogte van een exploitatiesubsidie 

w ordt bepaald aan de hand van een exploitatiebegroting van de subsidiabele 

activiteit, w aarbij geldt dat deze exploitatiebegroting in haar geheel en op  

onderdelen bindend is.  

�� Art. 4:37 Aw b geeft de deelgem eente de bevoegdheid om  verplichtingen aan de 

subsidie te verbinden die o.a. betrekking kunnen hebben op : 

�� de aard en om vang van de activiteiten w aarvoor de subsidie w ordt verleend; 

�� de adm inistratie van aan de activiteiten verbonden u itgaven en inkom sten; 

�� het voor de subsidievaststelling verstrekken van gegevens en bescheiden.  

�� Art. 4:38 Aw b geeft de deelgem eente de bevoegdheid om  ook andere dan de in art. 

4:37 genoem de verplichtingen op  te leggen, w aarbij als norm  geldt dat de 

verplichtingen m oeten strekken tot verw ezenlijking van het doel van de subsidie.  

�� Op basis van art. 13 SvR  2005 kan het dagelijks bestu u r in de verleningsbeschikking 

bepalen dat zij vooruitlopend op  de vaststelling van de subsidie één of m eerdere 
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voorschotten verleent, w aarbij het dagelijks bestu u r tevens het 

bevoorschottingsschem a bepaalt.  

3-2-3� vaststellen subsidie 

Laatste stap  in het subsidieproces is het vaststellen van de verleende subsidie, w aarbij 

de volgende w et- en regelgeving relevant is:  

�� Art. 14 SvR  2005 schrijft voor dat de aanvraag tot vaststelling m oet zijn ingediend 

vóór 1 april na afloop  van het kalenderjaar w aarvoor de subsidie is verleend.  

�� Art. 4:45 Aw b schrijft voor dat de subsidieontvanger bij de aanvraag tot vaststelling 

m oet aantonen dat de activiteiten hebben plaatsgevonden overeenkom stig de aan 

de subsidie verbonden verplichtingen. D aarbij m oet de subsidieontvanger rekening 

en verantw oording afleggen over de aan de activiteiten verbonden u itgaven en 

inkom sten.  

�� D e u itvoeringsregeling SvR  2005 stelt o.a. de volgende eisen aan de subsidie-

verantw oording:�"$ 

�� w anneer de financiële verantw oording plaatsvindt door het overleggen van een 

jaarrekening geldt dat de jaarrekening m oet voldoen aan de w ettelijke bepalingen 

u it titel 9 boek 2 van het burgerlijk w etboek. Als vergelijkende cijfers m oet m en de 

bedragen u it de begroting opnem en in de jaarrekening. D aarnaast m oet u it de 

jaarrekening blijken op  w elke w ijze het subsidiebedrag is aangew end (art. 6 

u itvoeringsregeling SvR  2005). 

�� de verantw oording m oet bij een subsidiebedrag groter dan € 200.000 voorzien zijn 

van een accountantsverklaring (art. 8 u itvoeringsregeling SvR  2005). D aarbij geldt 

voor de subsidieontvanger de verplichting dat hij er in de afspraken m et zijn 

accountant voor zorgt dat de accountant zich bij zijn onderzoek en het opstellen 

van de verklaring houdt aan het controleprotocol dat onderdeel u itm aakt van de 

subsidiebeschikking.  

 

3-3� subsidieaanvragen stich ting G et H oekt 

De subsidieaanvragen van stichting G et H oekt zijn te laat ingediend en voldeden niet aan de 

eisen. Desondanks heeft DB consequent, in strijd met de regels en zonder een beroep te doen op 

de harheidsclausule uit de SvR 2005, de subsidie verleend.De deelgemeente heeft in 2010 

voorbarig gehandeld door de subsidieaanvraag van stichting G et H oekt niet in behandeling te 

nemen en uit te gaan van een opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie terw ijl de voorgenomen 

omvorming naar een deelgemeentelijke stichting nog niet had plaatsgevonden.  

 

Stichting G et H oekt heeft voor de jaren 2008, 2009 en 2010 een subsidieaanvraag 

ingediend bij de deelgem eente m et behulp  van het hiervoor bedoelde aanvraag-

form ulier. T abel 3-1 m aakt inzichtelijk in w elke m ate stichting G et H oekt heeft 

voldaan aan de indieningsterm ijnen van de SvR . In de laatste kolom  is aangegeven of 

het aanvraagform ulier volledig is ingevuld en voorzien is van de gevraagde bijlagen.   
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D e subsidieaanvragen van de stichting w aren incom pleet om dat de stichting geen 

enkele keer de vereiste financiële begroting gelijktijdig m et de subsidieaanvraag heeft 

ingediend. D e deelgem eente vraagt subsidieaanvragers naast een financiële begroting 

ook een m eerjarig w erkplan in te dienen. D eze m eerjarige w erkplannen ontbreken bij 

de subsidieaanvragen van stichting G et H oekt. D e deelgem eente heeft de aanvragen 

niettem in in behandeling genom en en subsidie verleend.  

 

D at de stichting in 2008 niet heeft voldaan aan de indieningsterm ijn voor de 

subsidieaanvraag is verklaarbaar; de stichting is im m ers pas op  2 april 2008 opgericht. 

Om  de subsidieaanvraag ondanks de te late indiening alsnog in behandeling te 

nem en, zou  de deelgem eente een gem otiveerd beroep  m oeten doen op  de 

hardheidsclausule u it artikel 29 SvR .   

 

Voor de aanvraag voor 2010 geldt dat het overschrijden van de indieningsterm ijn 

zow el de deelgem eente als de stichting is te verw ijten. In eerste instantie heeft de 

stichting verzuim d haar subsidieaanvraag voor 1 ju li 2009 (term ijn SvR  2005) in te 

dienen. Op  8 oktober 2009 heeft stichting G et H oekt een eerste subsidieaanvraag voor 

2010 ingediend. Blijkens een brief van de deelgem eente is het aanvraagform ulier niet 

com pleet ingevuld en ontbreken het vereiste w erkplan en een financiële begroting."%  

  

Eind 2009 besloot de deelgem eente vervolgens om , vooruitlopend op  de om vorm ing 

naar een deelgem eentelijke stichting, voor 2010 alvast u it te gaan van een 

opdrachtgever-opdrachtnem errelatie. D e subsidieaanvraag die de stichting op  8 

oktober 2009 heeft ingediend, heeft de deelgem eente daarom  niet in behandeling 

genom en en hierover geen besluit genom en in de zin van de Aw b. T oen in augustus 

2010 bleek dat de om vorm ing tot een deelgem eentelijk stichting niet m ogelijk w as, 

heeft de deelgem eente de stichting alsnog verzocht een subsidieaanvraag voor 2010 in 

te dienen.  

 

3-4� verleningsbesch ikkingen 

V oor 2008 heeft het DB besloten de subsidie in eerste instantie voorlopig te verlenen, omdat het 

w erkplan en de begroting voor 2008 bij de aanvraag ontbraken. De stichting heeft de 

betreffende documenten ook op een later moment niet aangeleverd, maar desondanks is de 

subsidieverlening doorgezet. De subsidieverlening ging gepaard met het verstrekken van 

jaarlijkse opdrachten, w aarin de deelgemeente gedetailleerd voorschreef w elke activiteiten de 

stichting zou moeten uitvoeren. In 2010 is een substantieel bedrag uitbetaald aan stichting G et 

H oekt zonder dat hieraan verplichtingen ten grondslag lagen. Dit is te w ijten aan het feit dat 
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het DB in aanloop naar de omvorming van stichting G et H oekt tot een deelgemeentelijke 

stichting geen besluit heeft genomen op de subsidieaanvraag voor 2010, die de stichting in 

oktober 2009 heeft ingediend.  

 

D e rekenkam er heeft geen docum enten aangetroffen w aaruit blijkt dat de 

deelgem eente de subsidieaanvragen van stichting G et H oekt inhoudelijk heeft getoetst 

aan de voorw aarden die zij aan subsidieaanvragen stelt en aan de criteria u it artikel 2 

SvR  (zie paragraaf 3-2-2). D esondanks heeft het D B  besloten voor de jaren 2008, 2009 

en 2010 subsidie te verlenen aan stichting G et H oekt. T abel 3-2 bevat een overzicht 

van de subsidiebedragen die voor 2008, 2009 en 2010 zijn verleend en de 

bevoorschottings-schem a’s die de deelgem eente daarbij heeft gehanteerd 
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C onform  artikel 21 SvR  2005 m oet de hoogte van de subsidie bepaald w orden aan de 

hand van de begroting die stichting G et H oekt bij haar subsidieaanvraag m oet 

aanleveren. U it interview s en docum enten blijkt echter dat het bedrag dat in de 

begroting van de deelgem eente beschikbaar w as voor het toeristisch recreatief 

product, leidend w as voor het subsidiebedrag dat aan de stichting w erd toegekend. 

D oordat de stichting vooraf w erd geïnform eerd over het beschikbare budget voor het 

kom ende jaar, kon zij haar subsidieaanvraag hier op  afstem m en.  

 

N aast de verleningsbeschikkingen verstrekte de deelgem eente ook jaarlijks een 

opdracht aan stichting G et H oekt w aarin de activiteiten zijn beschreven die stichting 

G et H oekt geacht w erd u it te voeren ten behoeve van het toeristisch product. D e 

opdrachten die de deelgem eente voor de jaren 2008, 2009 en 2010 aan stichting G et 

H oekt heeft verstrekt zijn opgenom en in bijlage 5. D e deelgem eente is op  basis van 

artikel 4:37Aw b bevoegd eisen te stellen aan de aard en om vang van de activiteiten 

w aarvoor subsidie w ordt verleend. D e om schrijving van de activiteiten in de jaarlijkse 

opdrachten van de deelgem eente zijn echter niet altijd beperkt gebleven tot de aard 

en om vang van de activiteiten. In de opdrachten is bijvoorbeeld voorgeschreven w elke 

evenem enten stichting G et H oekt m oet organiseren en m et w elke 

evenem entenbureaus de stichting hiertoe overeenkom sten m oet afsluiten. G evolg van 

de jaarlijkse opdrachten w as ook dat stichting G et H oekt slechts in beperkte m ate op  

eigen initiatief voorstellen kon doen voor activiteiten die zij w ilde ontplooien. D e 

stichting w erd geacht de in de jaarlijkse opdracht beschreven activiteiten u it te voeren 

als tegenprestatie voor de subsidie.  
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D e deelgem eente koppelde de jaarlijkse opdrachten aan de subsidieverlening door in 

de verleningsbeschikkingen op  te nem en dat zij enkel de kosten in verband m et de 

u itvoering van de jaarlijkse opdrachten aanm erkt als subsidiabele kosten. D e 

deelgem eente heeft de jaarlijkse opdrachten echter niet altijd tijdig (voorafgaand aan 

het subsidiejaar) aan stichting G et H oekt verstrekt: D e opdracht voor 2008 w as pas in 

novem ber 2008 gereed en de opdracht voor 2009 w erd pas in m ei 2009 aan de stichting 

verstu u rd.  

 

Overige bijzonderheden die de rekenkam er heeft geconstateerd in relatie tot de 

verleningsbeschikkingen voor 2008, 2009 en 2010 zijn in de volgende paragrafen 

w eergegeven.  

3-4-1� verleningsbesch ikking 2008 

In 2008 besloot het D B  in eerste instantie een voorlopige exploitatiesubsidie te 

verlenen."� U it het betreffende besluit blijkt dat het D B  de subsidieverlening aan 

stichting G et H oekt beschouw t als een bijzondere situatie, om dat m en afw ijkt van de 

beleidsregel subsidies H oek van H olland en van de verplichting tot het indienen van 

een w erkplan en begroting. D e deelgem eente w ijkt m et het verlenen van de subsidie 

niet alleen af van de beleidsregel subsidies H oek van H olland, m aar ook van de SvR  

2005. D it is echter niet verm eld in het D B -besluit. Ook ontbreekt het aan een 

gem otiveerd beroep  op  de hardheidsclausule u it de SvR  2005, terw ijl dit de enige 

m ogelijkheid is om  van de bepalingen u it de SvR  2005 af te w ijken. In het 

achterliggende am btelijk advies staat verm eld dat het noodzakelijk is een voorlopige 

subsidiebeschikking vast te stellen, om dat de stichting inm iddels operationeel is en 

financiële verplichtingen m oet aangaan.�(  In de voorlopige verleningsbeschikking die 

de deelgem eente op  19 juni 2008 aan de stichting heeft verzonden, is opgenom en dat 

de voorlopige subsidie na goedkeuring van de begroting en het w erkplan voor 2008 zal 

overgaan in een definitieve subsidie. D e u iterste datu m  voor het indienen van de 

genoem de begroting en het w erkplan w as 1 augustus 2008. D e gevraagde docum enten 

zijn echter nooit aangeleverd. D e deelgem eente heeft de voorlopige 

verleningsbeschikking voor 2008 niet expliciet om gezet in een definitieve 

verleningsbeschikking. W el heeft de deelgem eente in 2008 de verleende subsidie nog 

tw ee m aal tu ssentijds opgehoogd w aarbij gew ijzigde verleningsbeschikkingen zijn 

verzonden aan stichting G et H oekt. Op  deze tu ssentijdse ophogingen zal de 

rekenkam er in paragraaf 3-5 nader ingaan.  

3-4-2� verleningsbesch ikking 2009 

Op 23 decem ber 2008 besluit het D B  voor 2009 een exploitatiesubsidie van € 350.000 te 

verlenen aan stichting G et H oekt.�! D e aanvraag die stichting G et H oekt op  17 

novem ber 2008 heeft ingediend w as niet com pleet. D e stichting heeft echter op  17 

decem ber 2008 in aanvulling op  haar subsidieaanvraag een w erkplan voor 2009 

ingediend w aarin per activiteit een gew enst budget is opgenom en. In het am btelijk 

advies dat ten grondslag ligt aan het besluit tot subsidieverlening is opgenom en dat de 

deelgem eente de subsidieaanvraag hierm ee ontvankelijk acht.�"  
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U it het am btelijk advies dat ten grondslag ligt aan het besluit tot het verlenen van de 

subsidie voor 2009 blijkt dat de opdracht van de deelgem eente aan de stichting voor 

2009 op  dat m om ent nog niet is afgerond. D e inhoud van deze opdracht zal m ede 

afhankelijk zijn van de u itkom sten van het advies van het Bu reau  Bosscher &  K lein, 

dat aan de slag zal gaan m et het professionaliseren van stichting G et H oekt. H et 

am btelijk advies stelt dat het noodzakelijk is, vooruitlopend op  de definitieve opdracht 

aan stichting G et H oekt, een voorlopige subsidiebeschikking af te geven en op  basis 

hiervan een voorschot te verlenen, zodat de u itvoering van het m arketing-, prom otie- 

en evenem entenbeleid kan w orden voortgezet. In de verleningsbeschikking die op  23 

decem ber 2008 aan stichting G et H oekt is verzonden is echter niet expliciet 

opgenom en dat het een voorlopige verleningsbeschikking betreft. W el is verm eld dat 

de beschikking aan de hand van de in ontw ikkeling zijnde opdracht nader u itgew erkt 

zal w orden.  

3-4-3� opdrach t en verleningsbesch ikking 2010 

Voor 2010 is in eerste instantie geen subsidie verleend, om dat de deelgem eente 

vooruitlopend op  de om vorm ing van stichting G et H oekt tot een deelgem eentelijke 

stichting, u itging van een opdrachtgever-opdrachtnem errelatie. D e deelgem eente 

heeft voor 2010 w el een opdracht verstrekt aan de stichting. Aan deze opdracht ligt 

echter geen D B -besluit ten grondslag. D e opdracht is besproken in de D B  vergadering 

van 15 decem ber 2009, m aar daarbij is de besluitvorm ing aangehouden. D esondanks is 

de opdracht op  13 januari 2010 per abuis aan de stichting verzonden. D e begeleidende 

brief is daarbij, in afw ezigheid van de m anager beleid &  regie, ondertekend door de 

deelgem eente-secretaris. D iverse geïnterview den hebben aangegeven dat de opdracht 

niet verzonden had m ogen w orden, nu  er geen goedkeurend besluit van het D B  aan 

ten grondslag lag.  

 

U it de opdracht voor 2010 blijkt de intentie om  deze na verdere u itw erking om  te 

zetten in een dienstverleningsovereenkom st.�� D eze dienstverleningsovereenkom st is 

echter nooit tot stand gekom en om dat de om vorm ing naar een deelgem eentelijke 

stichting niet is doorgegaan. 

 

Op 31 augustu s 2010 besloot het D B  alsnog een subsidierelatie m et stichting G et H oekt 

aan te gaan voor het jaar 2010.�# D e subsidie van € 470.000 excl. btw  is daarbij 

verleend m et terugw erkende kracht tot 1 januari 2010. Een bedrag van € 420.000 excl. 

btw  w as op  dat m om ent al aan de stichting u itgekeerd op  basis van factu ren die 

stichting G et H oekt in 2010 aan de deelgem eente heeft gestu u rd. Aan deze betalingen 

ligt geen beschikking danw el privaatrechtelijke overeenkom st ten grondslag. M et het 

u itkeren van de resterende € 50.000 bij het m et terugw erkende kracht verlenen van de 

subsidie w as voor 2010 sprake van 100%  bevoorschotting. 

 

In de verleningsbeschikking 2010 is opgenom en dat de deelgem eente een aantal 

aanvullende verplichtingen aan de subsidie verbindt, die zijn opgenom en in een 

subsidieovereenkom st.��$ D eze door beide partijen te ondertekenen overeenkom st is 

volgens de verleningsbeschikking een voorw aarde voor de subsidieverlening. D e 

  

���'�	� �������������"��������"�������������	
��	��7���"�����	�����������
���7���"�������(��������(2�!��#��	���(���

�#��'�$���#	��������	���#$�	�	����(���2(��##��#����(���

�$�����������	
��	������$$���$������	���������	�����	�������������������������������#�����	!�������!����	!�����#$�	�	������������	��������

��	
��	��7���"����������������	
��	������	!�		�����	���������	
�����������$����	��(�=�� ������$�����������������������������'��



 

 

59 tussen de regels door 

subsidieovereenkom st is op  16 sep tem ber 2010 sam en m et de verleningsbeschikking 

2010 verzonden aan stichting G et H oekt. H et bestu u r van stichting G et H oekt heeft de 

subsidieovereenkom st niet ondertekend, ook niet nadat de deelgem eente hier in een 

brief d.d. 18 novem ber 2010 nogm aals om  heeft verzocht. 

 

3-5� tussentijdse oph ogingen 

In 2008 en 2009 zijn de verleende subsidies diverse malen tussentijds opgehoogd. A l na enkele 

maanden w as bij de stichting sprake van liquiditeitsproblemen. De problematische financiële 

situatie bij de stichting w as meerdere malen aanleiding om de subsidie op te hogen. Daarbij 

heeft het DB in 2009 het subsidieplafond overschreden dat aan het beleidsdoel toerisme en 

economie w as gekoppeld.  

 

Z ow el in 2008 als in 2009 heeft de deelgem eente de aan stichting G et H oekt verleende 

subsidie tu ssentijds opgehoogd. T abel 3-3 geeft een overzicht van deze tu ssentijdse 

ophogingen en de dekking van de bedragen die hierm ee gem oeid zijn. 
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3-5-1� ophogingen 2008 

H et D B  besluit op  1 ju li 2008 de subsidie op  te hogen naar € 220.000, terw ijl de 

deelgem eente het in de voorlopige verleningsbeschikking gevraagde w erkplan en de 

gevraagde begroting voor 2008 nog niet heeft ontvangen. Opvallend is dat de brief 

w aarm ee stichting G et H oekt over deze w ijziging w ordt ingelicht is gedateerd op  26 

juni 2008.  

 

T egelijk m et het ophogen van de subsidie heeft het D B  besloten een aanvullend 

voorschot van € 50.000 u it te keren.�� D aarm ee is voor 2008 in totaal een voorschot 
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van € 200.000 aan stichting G et H oekt u itgekeerd. D e € 20.000 die dan nog resteert, is 

volgens het D B -besluit bedoeld voor de verrekening van kosten die de deelgem eente in 

2008 heeft betaald, terw ijl de achterliggende factu ren gericht w aren aan stichting G et 

H oekt. Op  2 decem ber 2008 besluit het D B  echter dit bedrag alsnog u it te keren aan de 

stichting. Aanleiding hiervoor zijn liquiditeitsproblem en bij de stichting. D e brief 

w aarm ee de stichting op  de hoogte w ordt gesteld van deze w ijziging is gedateerd op  

27 novem ber 2008, terw ijl het betreffende D B -besluit is genom en op  2 decem ber 2008.  

 

D e verrekening van de kosten die de deelgem eente in 2008 heeft betaald, heeft 

u iteindelijk plaatsgevonden in april 2009. D e deelgem eente heeft toen een bedrag van 

€ 21.699,33 in rekening gebracht bij de stichting, w aarna de stichting dit bedrag heeft 

terugbetaald.  

 

D e verhoging van de subsidie op  4 novem ber 2008 is volgens het achterliggende advies 

aan het D B  gedekt u it de leefbaarheidsgelden van het H avenbedrijf Rotterdam  N .V. D e 

toekenning van deze gelden vorm t echter niet de directe aanleiding voor het ophogen 

van de subsidie. In een em ail d.d. 4 novem ber 2008 geeft één van de betrokken 

am btenaren nam elijk aan dat de toenm alig portefeuillehouder op  3 novem ber 

opdracht heeft gegeven om  zo spoedig m ogelijk € 45.000 aan de stichting over te 

m aken. Vervolgens is am btelijk gezocht naar dekking voor dit bedrag, die is gevonden 

in de leefbaarheidsgelden die het havenbedrijf in decem ber 2005 aan de deelgem eente 

heeft toegekend.  
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3-5-2� ophogingen 2009 

D e verschillende ophogingen van de subsidie in 2009 zijn deels gedekt u it de bijdrage 

van € 150.000 die de stad Rotterdam  in de periode 2008-2010 beschikbaar stelde voor 

het toeristisch recreatief product H oek van H olland. D aarnaast w as € 25.000 afkom stig 

van Y our W orld. Voor het overige zijn de ophogingen gedekt u it de deelgem eentelijke 

begroting. D it betreft in 2009 in totaal een bedrag van € 54.821,67. H et D B  heeft voor 

2009 aan het beleidsdoel T oerism e en Econom ie een subsidieplafond van € 350.000 

gekoppeld.#! M et het ophogen van de subsidie u it deelgem eentelijke gelden is dit 

subsidieplafond overschreden en zijn er m eer m iddelen u it de deelgem eentelijke 

begroting aan stichting G et H oekt toegekend dan gezien het subsidieplafond 

geoorloofd w as.  
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3-6� btw -vergoedingen 

H et subsidiebedrag omvatte volgens de verleningsbeschikkingen uit 2008 en 2009 ook de door 

stichting G et H oekt af te dragen btw . In strijd met deze beschikkingen en zonder dat hieraan 

een besluit van het DB ten grondslag lag heeft de deelgemeente de door stichting G et H oekt af te 

dragen btw  vergoed. Pas in de verleningsbeschikking voor 2010 is opgenomen dat de subsidie 

exclusief de verschuldigde btw  is verleend. De deelgemeente beschouw de de btw -vergoedingen 

als een oplossing voor het tekort in de begroting van stichting G et H oekt. Dit tekort is ontstaan 

doordat de stichting in haar begrotingen verkeerde fiscale uitgangspunten hanteerde. 

 

In de verleningsbeschikkingen voor 2008 en 2009 is opgenom en dat het subsidiebedrag 

inclusief de eventueel verschuldigde btw  over de lasten van de activiteit is. D aarnaast 

is in de eerste verleningsbeschikking 2009 expliciet opgenom en dat eventuele 

belastingheffing geen invloed heeft op  de om vang van het subsidiebedrag. 

D esondanks heeft de deelgem eente op  29 ju li 2009 een bedrag van € 156.668,49 

u itgekeerd aan stichting G et H oekt ter vergoeding van de btw -afdracht over de 

subsidiebedragen u it 2008 en 2009. In strijd m et de deelgem eentelijke 

m andaatregeling subsidies lag aan deze betalingen geen besluit van het D B  ten 

grondslag. Stichting G et H oekt heeft het genoem de bedrag m iddels tw ee factu ren bij 

de deelgem eente in rekening gebracht. D e betaling van deze factu ren is geau toriseerd 

door een tw eetal am btenaren van de deelgem eente. D aarnaast is op  de factu ren 

aangetekend dat een en ander conform  een afspraak tussen de 

deelgem eentesecretaris en stichting G et H oekt is. D e voorschotten die vanaf augustus 

2009 zijn u itbetaald aan stichting G et H oekt zijn vervolgens ook telkens opgehoogd 

m et 19% . Ook hier ligt geen besluit van het D B  aan ten grondslag. 

 

In eerste instantie is de subsidie voor 2010, net als de subsidies voor 2008 en 2009, 

inclusief eventueel verschuldigde btw  verleend. In een brief d.d. 27 sep tem ber 2010 

geeft de deelgem eente echter aan dat zij een fou tje in de eerder verzonden 

verleningsbeschikking w il herstellen: conform  eerdere afspraken zal de subsidie 

exclusief de eventueel verschuldigde btw  over de lasten van de activiteiten van 

stichting G et H oekt w orden verleend. D e verleningsbeschikking voor 2010 is daarm ee 

in lijn gebracht m et de praktijk w aarin de deelgem eente sinds ju li 2009 ieder 

subsidievoorschot aan stichting G et H oekt ophoogde m et 19% . 

 

D e deelgem eente heeft de aan stichting G et H oekt betaalde btw  kunnen com penseren 

bij het btw -com pensatiefonds. Van extra kosten voor de deelgem eente is daarom  geen 

sprake. H et u itkeren van de btw -vergoedingen heeft voor de stichting enkel positieve 

gevolgen gehad; im m ers de stichting hield door de btw -vergoedingen een hoger netto 

besteedbaar bedrag over. 
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T er illustratie bevat tabel 3-4 een overzicht van alle subsidievoorschotten die de 

deelgem eente heeft u itbetaald aan stichting G et H oekt en de bedragen die stichting 

G et H oekt na aftrek van de btw  over de subsidie kon besteden aan haar activiteiten. In 

de tabel zijn in kolom  drie de voorschotbedragen w eergegeven die de deelgem eente in 

eerste instantie inclusief de eventueel verschuldigde btw  heeft verleend. D e vierde 

kolom  bevat de netto besteedbare bedragen die stichting G et H oekt overhoudt na 

afdracht van de btw  over voorschotbedragen u it kolom  drie. K olom  vijf betreft de 

bedragen die de deelgem eente u iteindelijk inclusief btw -vergoeding (= bedrag kolom  

drie + 19% ) heeft u itgekeerd. N a afdracht van de btw  over deze bedragen houdt de 

stichting de bedragen u it kolom  zes over ter besteding. 

U it de tabel volgt dat de stichting door de ontvangst van de btw -vergoedingen 

u iteindelijk € 210.687,81 (totaal kolom  zes m in totaal kolom  vier) m eer aan haar 

activiteiten heeft kunnen besteden: door de btw -vergoedingen heeft de stichting in 

totaal € 1.319.571 aan besteedbare subsidiegelden ontvangen, zonder btw -vergoeding 

zou  de stichting € 1.108.883 aan besteedbare subsidiegelden hebben overgehouden.   

 

W anneer stichting G et H oekt in relatie tot de deelgem eentelijke subsidie niet btw -

plichtig w as gew eest had ze w elisw aar geen btw  hoeven afdragen over de ontvangen 

subsidie, m aar had ze ook geen recht gehad op  aftrek van de btw  die zij betaalt over de 

inkopen die zij m et het subsidiegeld doet. Per saldo zou  de stichting dan een netto 

besteedbaar bedrag over hebben gehouden dat overeenkom t m et de bedragen in 

kolom  drie. Aangezien de deelgem eente de btw  die zij over de subsidie aan de 

stichting u itbetaalt kan declareren bij het btw -com pensatiefonds, kan het D B  de btw -

 

�������)#�����������-)��	�����
��
��������
��*���+�����

 

!������� "����	����
�����	���
��
��0�

��	�������������-��

#�����������	�


�����	�������-�

��������1!2!���

$����	���
��
��0�

��-)��	�����
��

��������3!2!���

%�����������	�
��

���	�������-�

�������#1!2!���

���������� �����
��������� <�(������� <�(�;����� <�(8������ <�(�������

�8�;������ �����
��������� <�������� <�0���(;� <�������� <��������

;�((������ �����
��������� <�0������ <�28��(�� <��2����� <�0������

��(������� �����
��������� <�������� <�(;���;� <��2����� <��������

�0�(������� �����
��������� <�(8������ <�(08����� <��������� <�(8������

(;�0������ �����
��������� <��8����� <�82����� <�(�0�(��� <��8�����

2�;������ �����
��������� <�(����8(� <�����8;� <�(2��2��� <�(����8(�

(��;������ �����
��������� <��8����� <�82����� <�(�0�(��� <��8�����

�2�;������ �����
��������� <�(������� <��0��20� <�((������ <�(�������

�0�������� $	!�����>�#��+����� <�������� <��(����� <����8��� <��������

(0�(���(�� �����
������(�� <�(8������ <�(08����� <��������� <�(8������

��0���(�� �����
������(�� <�(8������ <�(08����� <��������� <�(8������

�(�8���(�� �����
������(�� <�8������ <������0� <��2�2��� <�8������

(������(�� �����
������(�� <�������� <�0���(8� <�������� <��������

������� � 4�!0�!�0$&!� 4�!0!('0''�� 4�!0$&(0"'�� 4�!0�!�0$&!�

� �

 
 



 

 

63 tussen de regels door 

plicht van de stichting in het voordeel van de deelgem eente laten u itw erken w anneer 

zij: 

�� de btw -vergoedingen niet bovenop  de originele subsidiebedragen had u itbetaald, 

m aar de subsidiebedragen inclusief de btw -vergoedingen gelijk had gehouden aan 

de subsidiebedragen die de deelgem eente in eerste instantie aan stichting G et H oekt 

zou  hebben verleend. D e kosten voor de deelgem eente gaan in dat geval om laag, 

terw ijl de stichting een netto besteedbaar bedrag zou  hebben overgehouden dat 

gelijk is aan het bedrag dat zij netto zou  kunnen besteden w anneer zij niet btw -

plichtig w as gew eest;    

�� afspraken had gem aakt m et de stichting over de activiteiten die de stichting extra 

zou  kunnen leveren, nu  zij als gevolg van de btw -vergoedingen netto een hoger 

subsidiebedrag te besteden heeft.  

 

D e deelgem eente heeft geen van beide op ties toegepast, aangezien zij de btw -

vergoedingen enkel heeft gezien als een oplossing van het tekort in de begroting van 

stichting G et H oekt, dat is ontstaan doordat de stichting in het opstellen van haar 

begrotingen verkeerde u itgangspunten heeft gehanteerd. 

 

3-7� vaststelling subsidies 2008 en 2009 

Stichting G et H oekt heeft zich bij het indienen van de vaststellingsaanvragen voor 2008 en 

2009 niet gehouden aan de indieningstermijnen van de SvR. Tevens zijn de ingediende 

subsidieverantw oordingen niet voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. De 

deelgemeente heeft tot op heden verzuimd de subsidies over 2008 en 2009 vast te stellen, 

w aardoor het ontbreken van de goedkeurende accountantsverklaringen tot op heden geen 

consequenties heeft gehad voor stichting G et H oekt. 

 

Stichting G et H oekt heeft zow el voor de subsidie 2008 als voor de subsidie 2009 een 

vaststellingsaanvraag ingediend. H ierbij heeft de stichting in beide gevallen niet 

voldaan aan de eis (art. 14 SvR ) dat deze aanvraag voor 1 april m oet zijn ingediend. D e 

vaststellingsaanvraag voor 2008 is ingediend op  23 ju li 2009, de vaststellingsaanvraag 

voor 2009 op  1 juni 2010.  

 

Als subsidieverantw oording heeft de stichting bij de vaststellingsaanvragen voor 2008 

en 2009 haar jaarverslag en jaarrekening gevoegd. Zow el de jaarrekening 2008#" als de 

jaarrekening 2009#� van stichting G et H oekt zijn niet voorzien van een goedkeurende 

accountantsverklaring, zoals de u itvoeringsregeling SvR  2005 vereist.  

 

H et ontbreken van goedkeurende accountantsverklaringen heeft tot op  heden geen 

consequenties gehad voor stichting G et H oekt. N aar aanleiding van de btw -

problem atiek die is beschreven in paragraaf 2-5-2 heeft de deelgem eente op  6 m ei 

2010 een brief aan de stichting gestu u rd, w aarin zij aangeeft dat zij de subsidie 2008 

tegelijk m et de subsidie 2009 zal vaststellen in verband m et de verw evenheid die 

tu ssen deze jaren is ontstaan door het btw -vraagstu k. H oew el deze brief dateert van 
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m ei 2010 zijn beide subsidies tot op  heden nog niet vastgesteld. Als reden hiervoor is 

naast de btw -problem atiek aangegeven dat de deelgem eente nog niet w eet w elke 

consequenties zij m oet verbinden aan de tekortkom ingen in de subsidie-

verantw oordingen van stichting G et H oekt.  

 

3-8� subsidie 2011 

H et beschikbare budget voor de subsidiëring van stichting G et H oekt is voor 2011 drastisch 

verlaagd. De subsidieaanvraag van stichting G et H oekt voor 2011 is te laat ingediend. H et DB 

heeft vervolgens in december 2010, in strijd met de ambtelijke advisering en zonder dat hier 

een verplichting aan ten grondslag lag, een voorschot op de subsidie 2011 uitbetaald aan 

stichting G et H oekt. H et DB heeft uiteindelijk pas op 17 mei 2011 besloten de subsidie voor 

2011 te verlenen.  

 

B ij de behandeling van de beleidsuitgangspuntennotitie 2011 in de deelraads-

vergadering van 23 sep tem ber 2010 is een am endem ent aangenom en dat voorstelt de 

deelgem eentelijke subsidie voor het toeristisch recreatief product m et € 150.000 te 

verlagen naar een bedrag van € 200.000. D aarnaast stopt de jaarlijkse bijdrage van  

€ 150.000 u it de stad per 2011, aangezien deze slechts voor drie jaar (2008-2010) w as 

toegekend. H et subsidiebudget voor stichting G et H oekt is daarm ee teruggebracht tot  

€ 200.000 voor 2011 en is daarm ee aanzienlijk lager dan in voorgaande jaren.  

 

Op  3 decem ber 2010 heeft stichting G et H oekt haar subsidieaanvraag voor 2011 

ingediend. Bij het indienen van de aanvraag voor 2011 heeft de stichting w ederom  de 

term ijnen van de SvR  niet nageleefd. H et D B  heeft vooruitlopend op  haar besluit over 

de subsidieverlening voor 2011 op  29 decem ber een brief aan de stichting gestu u rd.   

In deze brief geeft de deelgem eente aan dat naar aanleiding van een overleg tu ssen de 

stichting en de huidige portefeuillehouder is besloten om  per om m egaande een 

voorschot van € 50.000 excl. btw  u it te keren. D it betreft een eenm alige u itkering voor 

het voldoen aan de lopende verplichtingen in 2011, vooruitlopend op  het besluit van 

het D B  over de subsidiebeschikking 2011. Betrokken am btenaren hebben in 

gesprekken die ten behoeve van dit onderzoek zijn gevoerd aangegeven dat zij het D B  

hebben geadviseerd geen voorschot voor 2011 u it te keren zonder dat hier een 

verleningsbeschikking aan ten grondslag ligt. D esondanks heeft het D B  besloten dit 

voorschot u it te keren.  

 

U iteindelijk heeft het D B  op  17 m ei 2011 besloten een exploitatiesubsidie van € 200.000 

te verlenen aan stichting G et H oekt voor 2011. U it het achterliggende advies blijkt dat 

in de periode januari-m ei 2011 in totaal € 76.000 aan voorschotten is u itgekeerd w aar 

geen verleningsbeschikking aan ten grondslag ligt. In het jaarverslag 2010 heeft het D B  

aan de deelraad gem eld dat dit voorschot voor 2011 is u itbetaald terw ijl de subsidie 

nog niet w as verleend.  

 

D e verleningsbeschikking voor 2011 is op  24 m ei 2011 verzonden aan stichting G et 

H oekt. In de verleningsbeschikking heeft het D B  aangegeven dat zij voortaan 2 w eken 

na ontvangst van de kw artaalrapportage een overleg m et stichting G et H oekt zal 

organiseren. D aarnaast is in het advies dat ten grondslag ligt aan het besluit tot 

subsidieverlening opgenom en dat het D B  per 2011 voornem ens is m eer inhoudelijk en 

op  afstand te stu ren. 
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3-9� bestuurlijke en am btelijke betrokkenh eid bij de stich ting 

In de relatie tussen de deelgemeente en stichting G et H oekt w as sprake van een verregaande 

bestuurlijke en ambtelijke betrokkenheid bij de activiteiten van de stichting. Dit geldt met name 

voor de periode 2008-2009. 

 

H oew el de deelgem eente zich in een subsidierelatie dient te beperken tot stu ren op  

afstand, is u it diverse docum enten en gesprekken gebleken dat de deelgem eente een 

verregaande betrokkenheid had bij de activiteiten van stichting G et H oekt. Enerzijds 

w as sprake van een grote betrokkenheid van de voorm alig portefeuillehouder. H et 

betrof daarbij m et nam e de periode 2008-2009. D e am bitie die de deelgem eente had 

m et het toeristisch recreatief product en het feit dat de stichting in de beginperiode 

onvoldoende w as toegerust om  hier invulling aan te geven, vorm t volgens een aantal 

geïnterview den een verklaring voor deze vergaande betrokkenheid.   

 

Anderzijds w as er ook am btelijk sprake van een vergaande betrokkenheid bij de 

activiteiten van de stichting. K anttekening hierbij is dat u it interview s m et 

verschillende betrokkenen naar voren kom t dat am btenaren daarbij niet altijd op  

eigen initiatief handelden, m aar in opdracht van de voorm alig portefeuillehouder. 

Verschillende geïnterview den hebben aangegeven dat de voorm alig 

portefeuillehouder een vergaande bem oeienis had m et de am btelijke u itvoering en 

daarbij geen tegenspraak duldde.  

 

In de volgende paragraaf geeft de rekenkam er een toelichting op  de situaties w aarin 

sprake w as van een vergaande bestu u rlijke en/of am btelijke betrokkenheid bij de 

stichting.  

3-9-1� huurovereenkom st en verbouw ing V V V -shop  

In de periode vóór de oprichting van stichting G et H oekt heeft de deelgem eente 

diverse zaken in gang gezet die vervolgens zijn overgegaan naar de stichting:  

�� D e huurovereenkom st voor de VVV-shop  is ondertekend door de toenm alig 

deelgem eentesecretaris op  1 april 2008. Op  het contract staat verm eld dat 

ondertekening plaatsvindt in opdracht van stichting G et H oekt. D e form ele 

oprichting van de stichting vindt echter pas een dag later, op  2 april 2008, plaats.  

�� Voor de inrichting van de VVV-shop  heeft de voorm alig portefeuillehouder opdracht 

gegeven aan de firm a Slagboom  voor het verzorgen van een presentatiem edium  in 

de VVV-shop . D e kosten hiervan bedragen € 11.161,01 

�� Zoals reeds is verm eld in paragraaf 3-5 heeft de deelgem eente in 2008 een bedrag 

van € 21.699,93 voorgeschoten voor stichting G et H oekt. D it betrof onder andere 3 

m aanden huur voor de VVV-shop , kosten voor bouw kundige w erkzaam heden, 

u itgaven voor de opening van de VVV-shop , telefoniekosten en kosten voor het 

ontw erpen van een huisstijl en een logo voor een nog op  te richten businessclub G et 

H oekt.##  
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3-9-2� opdrach t Bossch er &  K lein 

H et professionaliseringstraject dat stichting G et H oekt in 2009 is gestart is reeds aan 

bod gew eest in paragraaf 2-5. H et bu reau  Bosscher &  K lein dat het rapport heeft 

u itgew erkt dat de basis vorm de voor het professionaliseringstraject, is door de 

voorm alig portefeuillehouder aangeraden bij stichting G et H oekt. Blijkens de 

kw artaalrapportages van stichting G et H oekt kostte het betreffende advies € 15.481.  

3-9-3� evenem enten D ucos 

C onform  de deelgem eentelijke opdracht aan stichting G et H oekt voor 2008, heeft de 

stichting een driejarig contract afgesloten m et D u cos voor de periode 2008-2010. 

T egenstrijdig is dat de deelgem eente de stichting opdracht gaf een driejarige 

overeenkom st m et D u cos af te slu iten, terw ijl de subsidie aan de stichting jaarlijks 

w ordt toegekend. H oew el de toenm alig voorzitter van de stichting de overeenkom st 

m et D u cos heeft ondertekend, geeft het bestu u r van de stichting aan dat de inhoud 

van het contract gebaseerd is op  afspraken tussen de deelgem eente en D ucos.#$ U it 

diverse docum enten blijkt daarnaast dat de afstem m ing over de te organiseren 

evenem enten in de zom er van 2008 vooral tu ssen D ucos en de deelgem eente (zow el 

m et am btenaren als m et de voorm alig portefeuillehouder) plaatsvond. H oew el de 

stichting form eel opdrachtgever w as en voor de evenem enten heeft betaald, w erd zij 

in 2008 nauw elijks betrokken bij de organisatie van evenem enten. 

3-9-4� evenenem enten T ridee 

In 2008 organiseert T ridee voor het eerst het evenem ent Veronica Sunset G rooves in 

H oek van H olland. D it evenem ent kw am  in aanm erking voor co-financiering u it het 

project Rotterdam  Eu ropean Y ou th C apital 2009 w aardoor 50%  van de kosten ten laste 

kw am  van de deelgem eente en 50%  w erd gedekt vanuit het Eu ropees Jongerenjaar. D e 

bijdrage van de deelgem eente is betaald door stichting G et H oekt. H et contract voor 

dit evenem ent staat op  naam  van de voorm alig portefeuillehouder, m aar is niet door 

hem  ondertekend. D e rekenkam er heeft geen getekend exem plaar van dit contract 

aangetroffen.  

 

In oktober 2008 doet T ridee een aanbod aan de voorm alig portefeuillehouder om  nog 

drie edities van Veronica Sunset G rooves in H oek van H olland te organiseren. H iervoor 

vraagt T ridee een bijdrage van € 75.000 per jaar. Voor dit bedrag biedt T ridee ook een 

prom otiepakket voor G et H oekt aan tijdens de nieuw jaarsnacht die zij in Rotterdam  

organiseren. N a ontvangst van het voorstel van T ridee geeft de voorm alig 

portefeuillehouder richting één van de betrokken am btenaren aan dat dit m oet 

w orden opgenom en in de opdracht aan stichting G et H oekt voor 2009.  

 

H et contract dat T ridee heeft opgesteld voor de drie te organiseren edities van Sunset 

G rooves en de nieuw jaarsnacht is in eerste instantie aan de deelgem eente verstu u rd 

ter attentie van de voorm alig portefeuillehouder. In februari 2009 geeft een 

m edew erkster van stichting G et H oekt in een e-m ail aan T ridee aan dat het contract 

via een om w eg bij hen terecht is gekom en en niet op  naam  m oet staan van de 

voorm alig portefeuillehouder, m aar op  naam  van de toenm alig voorzitter van 

stichting G et H oekt, die het driejarige contract u iteindelijk ook heeft ondertekend.   
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In 2009 biedt T ridee aan de voorm alig portefeuillehouder aan om  ook het evenem ent 

‘R T L viert de zom er’ in H oek van H olland te organiseren. Zow el de voorm alig 

portefeuillehouder als de stichting zijn enthousiast over dit aanbod. T ridee stelt 

vervolgens een contract op  en stu u rt dit zow el naar de voorm alig portefeuillehouder 

als naar een bestu u rslid van de stichting. H et bestu u rslid van stichting G et H oekt 

neem t de afhandeling van het contract op  zich, m aar krijgt hierbij w el een aantal 

aandachtspunten m ee van een am btenaar van de deelgem eente. H et driejarige 

contract voor ‘R T L viert de zom er’ is ondertekend door de voorzitter van stichting G et 

H oekt.  

3-9-5� afkoopsom  D ucos 

In april 2009 w ordt het contract tu ssen stichting G et H oekt en D ucos ontbonden. 

Aanleiding hiervoor is het aanbod van T ridee aan de voorm alig portefeuillehouder om  

het evenem ent ‘R T L viert de zom er’ in H oek van H olland te organiseren. Zow el de 

voorm alig portefeuillehouder als de stichting zijn enthousiast over het aanbod van 

T ridee. G ezien het beschikbare budget kan dit evenem ent echter niet in aanvulling op  

de al geplande evenem enten w orden georganiseerd en m en besluit om  m et D u cos in 

gesprek te gaan over een afkoopregeling.   

 

Een tw eetal am btenaren van de deelgem eente H oek van H olland is m et D u cos gaan 

onderhandelen over de hoogte van de afkoopsom . H ieraan voorafgaand heeft de 

stichting de voorm alig portefeuillehouder gem andateerd om  nam ens de stichting in 

onderhandeling te treden m et D u cos. H et aanbod dat D u cos in de eerste onder-

handelingsronde heeft gedaan is door de betrokken am btenaren teruggekoppeld aan 

een bestu u rslid van stichting G et H oekt en de voorm alig portefeuillehouder, w aarna 

een tegenbod is geform uleerd. D e u itkom st van de onderhandelingen w as dat de 

stichting een afkoopsom  van € 75.000#% m oest betalen aan D ucos. In de voorw aarden 

die D ucos stelt bij de ontbinding van het contract is de volgende bepaling opgenom en:  

 

‘Bij vroegtijdige ontbinding, surseance van betaling of faillissement van stichting G et H oekt, 

staat de deelgemeente H oek van H olland garant voor de hierboven vermelde uitkoopsommen’  

 

D eze voorw aarde is overgenom en in de bevestiging van de gem aakte afspraken die 

stichting G et H oekt op  8 april 2009 aan D ucos heeft verzonden. D e genoem de 

garantstelling is echter nooit aan de orde gew eest in een D B -vergadering en het D B  

heeft hiertoe dan ook geen goedkeurend besluit genom en. �

 

G evolg van de gem aakte afspraken bij de ontbinding van het contract is dat stichting 

G et H oekt liquiditeitsproblem en krijgt om dat zij de eerste € 50.000 direct na 

bevestiging van de ontbinding dient te betalen. D e stichting vraagt daarom  op  6 april 

2009 bij de deelgem eente om  extra financiële m iddelen. Am btelijke reactie op  deze 

vraag is dat de deelgem eente het tw eede subsidievoorschot voor 2009 niet kan 

u itkeren, aangezien de eerste kw artaalrapportage van de stichting nog niet is 

ontvangen. Echter, op  14 april 2009 besluit het D B  het tw eede voorschot toch u it te 

keren.  

  

#%��	��$���� ��<�����������#���	����������������������<�����������#���	����������������(���



 

 

68 tussen de regels door 

3-9-6� G et H oekt M agazine 

Volgens de opdracht van de deelgem eente m oet de stichting zorg dragen voor de 

opdrachtverstrekking voor het G et H oekt M agazine. D aarbij w ordt van de stichting 

verw acht dat zij een percentage van de advertenties voor het m agazine w erft en actief 

deelneem t aan de redactievergaderingen.#& D e voorm alig portefeuillehouder had ook 

zitting in deze redactieraad.  

 

In 2008 en 2009 zijn in totaal zes edities van het m agazine u itgebracht w aarvoor   

€ 230.640,39 in rekening is gebracht bij de stichting. Aan deze betalingen ligt geen 

overeenkom st ten grondslag; noch de stichting, noch de deelgem eente heeft een 

contract kunnen overleggen w aarin de afspraken m et de u itgever van het m agazine 

zijn vastgelegd voor de u itgifte van het m agazine in 2008 en 2009. D aarnaast heeft de 

stichting in 2009 een aantal keer in haar kw artaalrapportages aangegeven dat de 

redactievergaderingen zonder m edew eten van de stichting door de deelgem eente 

w aren gestart. D e stichting w erd in 2009 inhoudelijk niet betrokken bij het m agazine, 

terw ijl zij w el betaalde voor de u itgifte en deze kosten een groot beslag legden op  het 

budget van de stichting.  

3-9-7� w ebsite G et H oekt 

In haar eerste kw artaalrapportage 2009 geeft de stichting aan dat zij overleg heeft 

gevoerd m et een w ebdesigner, m aar de deelgem eente een andere w ebdesigner naar 

voren heeft geschoven. D aarnaast blijkt de voorm alig portefeuillehouder goedkeuring 

te hebben gegeven voor m eerw erk aan de w ebsite w aardoor het offertebedrag is 

overschreden.  

3-9-8� sponsorafspraken 

In de deelgem eentelijke opdracht aan stichting G et H oekt voor 2008 w as opgenom en 

dat de stichting m inim aal € 50.000 aan sponsorinkom sten m oest w erven. U it diverse 

docum enten en gesprekken blijkt dat een deel van de sponsorgelden die stichting G et 

H oekt heeft ontvangen zijn gew orven door de voorm alig portefeuillehouder. Zo blijkt 

u it een brief van AM  W onen#' aan de voorm alig portefeuillehouder dat zij in 2008 een 

bijdrage van € 10.000 hebben toegezegd in ru il voor prom otie voor het project K aap  de 

G oede H oek bij activiteiten van G et H oekt. D aarnaast blijkt u it de D B  notu len u it de 

periode 2007-2010 dat ook de sponsorbijdragen van Stena Line, OM A en W estland 

Strandhuisjes door de voorm alig portefeuillehouder zijn geregeld. Als tegenprestatie 

voor de bijdrage van Stena Line heeft hij daarbij toegezegd dat Stena Line 

advertentieruim te krijgt in het G et H oekt M agazine en ru im te in de VVV-shop . Voor 

het overige is onduidelijk w elke tegenprestaties aan sponsoren zijn toegezegd, 

aangezien deze niet op  papier zijn vastgelegd. 
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3-9-9� overig 

N aast de hiervoor aangehaalde situaties zijn tijdens het onderzoek onderstaande 

zaken naar voren gekom en die m ede de am btelijke en bestu u rlijke betrokkenheid bij 

stichting G et H oekt illustreren: 

 

�� Stichting G et H oekt heeft een factu ur van € 3.000 betaald die betrekking had op  een 

toezegging van de voorm alig portefeuillehouder aan het Blue Peter Project.#� D eze 

factu u r is doorgezet naar de stichting nadat het D B  niet akkoord ging m et het 

voorstel om  dit bedrag ten laste te brengen van de post representatie dagelijks 

bestu u r. 

�� D e voorm alig portefeuillehouder heeft opdracht gegeven voor reclam e in de 

koopgoot. D e factu u r ad. € 892,50 is doorgezet naar stichting G et H oekt. 

�� D e factu u r voor het evenem ent Stijlsurfen is door één van de betrokken am btenaren 

doorgezet naar stichting G et H oekt. D e stichting w erd geacht deze factu u r ad € 3.570 

te betalen aangezien de stichting een creditnota had ontvangen in verband m et de 

evenem enten op  het Brinkplein en er zodoende budget over w as. D e stichting w as 

echter geen opdrachtgever voor het evenem ent Stijlsurfen.  

�� Een factu ur voor het verm elden van het logo G et H oekt bij het Beach H andbal 2009 is 

op  aangeven van één van de betrokken am btenaren doorgestu urd naar de stichting, 

die geacht w erd deze te betalen.  

�� D e stichting constateert in novem ber 2009 dat de voorm alig portefeuillehouder heeft 

afgesproken dat de stichting jaarlijks € 1.500 aan de Baseball Bu sinessclub N ep tunus 

zal bijdragen. In de achterliggende overeenkom st w ordt de voorm alig portefeuille-

houder aangeduid als directeur van stichting G et H oekt. H oew el de overeenkom st 

niet door de voorm alig portefeuillehouder is ondertekend, heeft de stichting de 

gevraagde bijdrage w el betaald.    

 

3-10 � rol overige db-leden 

Er w aren te w einig checks en balances binnen het DB. De voormalig portefeuillehouder kreeg 

van de overige DB-leden veel ruimte in de uitvoering van het toeristisch recreatief product en de 

subsidierelatie met stichting G et H oekt in het bijzonder. De voormalig portefeuillehouder heeft 

de overige DB-leden niet altijd volledig geïnformeerd. De overige DB-leden w aren in 2008 en 

2009 echter ook onvoldoende kritisch op de informatie die zij w el tot hun beschikking kregen. 

Pas in 2010 namen de overige DB-leden een meer kritische houding aan ten opzichte van de 

subsidierelatie met G et H oekt. 

 

Voor dit onderzoek zijn alle leden van het dagelijks bestuu r u it de periode 2007-2010 

geïnterview d en zijn alle D B -notulen u it de genoem de periode bestudeerd. U it de 

interview s kom t naar voren dat de focus van de verschillende D B -leden voornam elijk 

op  hun eigen portefeuille lag. D e voorm alig portefeuillehouder toerism e en econom ie 

kreeg van de overige D B -leden veel ru im te om  zijn plannen m et het toeristisch 

recreatief product te realiseren. Ook hadden de overige D B -leden in 2008 begrip  voor 

de aanloopfase w aarin de stichting zich bevond en het feit dat daardoor niet geheel 

aan de SvR  2005 w erd voldaan.  

 

Ook na de opstartfase van de stichting ging het D B , blijkens de D B -notulen u it 2008 en 

2009, zonder veel discussie akkoord m et voorstellen rondom  de subsidierelatie m et 
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stichting G et H oekt. D e betrokken bestu u rders m erken daarbij op  dat de D B -

voorstellen altijd voorzien w aren van de benodigde handtekeningen en zij er daarom  

vanuit m ochten gaan dat een en ander ju ist en conform  w et- en regelgeving verliep .  

 

U it de D B -notulen blijkt dat de voorm alig portefeuillehouder in de D B -vergaderingen 

regelm atig m eedeelde dat hij afspraken had m et bijvoorbeeld D ucos, T ridee, de 

u itgever van het m agazine en organisaties die bereid w aren een sponsorbijdrage te 

leveren aan stichting G et H oekt. U it de D B -notulen blijkt niet dat deze betrokkenheid 

door de overige D B -leden ter discussie w erd gesteld.  

 

D e kw artaalrapportages van stichting G et H oekt zijn, zoals eerder verm eld, nooit in 

het D B  besproken. Blijkens de D B -notulen hebben de overige D B -leden ook niet naar 

deze rapportages gevraagd. D e terugkoppeling die de voorm alig portefeuillehouder 

m ondeling gaf over de gang van zaken bij stichting G et H oekt w as overw egend 

positief. D e voorm alig portefeuillehouder w as echter niet altijd volledig in de 

inform atie die hij deelde in het D B . H ij heeft de overige D B -leden bijvoorbeeld niet 

geïnform eerd over: 

�� het feit dat de deelgem eente in 2008 diverse factu ren heeft betaald die gericht w aren 

aan stichting G et H oekt en betrekking hadden op  kosten die door de stichting w aren 

gem aakt; 

�� de gang van zaken rondom  de afkoop  van het contract m et D u cos, de am btelijke 

betrokkenheid hierbij en het feit dat in de gem aakte afspraken voor de ontbinding 

van het contract w as opgenom en dat de deelgem eente garant zou  staan voor de 

afgesproken afkoopsom . 

 

D e kritische opm erkingen over de subsidieverlening aan stichting G et H oekt in het 

accountantsrapport bij de jaarrekening 2008 van de deelgem eente, w aren voor de 

overige D B -leden geen aanleiding om  vraagtekens te plaatsen bij de subsidierelatie 

m et de stichting. In de interview s hebben de overige D B -leden aangegeven dat het 

ontbreken van de accountantsverklaring bij de subsidieverantw oording over 2009 en 

de gebeurtenissen rondom  de strandrellen de eerste signalen w aren dat zaken niet 

goed gingen. D aarnaast stellen de overige D B -leden dat zij m eer inzicht in de gang van 

zaken kregen toen het voorzitterschap  binnen de coalitie overging van de PvdA naar 

de VVD  na de verkiezingen van m aart 2010. D e nieuw e voorzitter van het D B  ontdekte 

toen bijvoorbeeld dat er geen verleningsbeschikking danw el overeenkom st ten 

grondslag lag aan de betalingen die in 2010 reeds aan de stichting w aren gedaan. U it 

de D B -notulen blijkt ook dat er vanaf het voorjaar van 2010 m eer discussie plaatsvond 

over D B -voorstellen die betrekking hadden op  stichting G et H oekt. 
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4�verantw oording en toezich t 
 

4-1� inleiding 

In aanvulling op  de geldende w et- en regelgeving kan de deelgem eente als 

subsidieverstrekker verplichtingen opleggen aan de subsidieontvanger. D e 

deelgem eente heeft zo de m ogelijkheid invloed u it te oefenen en toezicht te houden 

op  de besteding van de subsidiegelden. D e deelgem eente kan bijvoorbeeld 

voorw aarden stellen m et betrekking tot de aard en om vang van de gesubsidieerde 

activiteiten of verplichtingen opleggen m et betrekking tot de adm inistratie van 

u itgaven en inkom sten (art. 4:37 Aw b). D aarnaast heeft de deelgem eente de 

m ogelijkheid m aatregelen te nem en w anneer de subsidieontvanger verzuim t 

geldende w et- en regelgeving na te leven en/of aanvullende verplichtingen niet 

nakom t. In dit hoofdstu k staan de volgende onderzoeksvragen centraal: 

 

�� W elke voorw aarden heeft de deelgem eente gesteld bij de subsidieverlening aan 

stichting G et H oekt? 

�� H eeft de deelgem eente op tim aal gebruik gem aakt van de m ogelijkheden die zij 

o.b.v. w et- en regelgeving heeft om  toezicht te houden op  de besteding van de 

subsidiegelden? 

�� H eeft de deelgem eente adequate m aatregelen getroffen w anneer stichting G et 

H oekt haar verplichtingen in het kader van de subsidierelatie niet nakw am ? 

 

Evenals in voorgaand hoofdstu k betreft dit hoofdstu k deels de vraag in hoeverre 

stichting G et H oekt heeft voldaan aan haar (verantw oordings)verplichtingen richting 

de deelgem eente. D e norm en die de rekenkam er ter beantw oording van genoem de 

onderzoeksvragen heeft gehanteerd zijn opgenom en in het norm enkader in bijlage 2.  

 

In de paragrafen 4-2 en 4-3 kom t aan bod hoe de deelgem eente vanuit haar rol als 

subsidieverstrekker toezicht heeft gehouden op  stichting G et H oekt m et behulp  van 

kw artaalrapportages en de jaarlijkse subsidieverantw oordingen. In relatie tot de 

jaarlijkse subsidieverantw oordingen kom en in paragraaf 4-4 de bevindingen van de 

accountant van stichting G et H oekt aan bod. In paragraaf 4-5 zet de rekenkam er 

u iteen w elke m aatregelen de deelgem eente heeft genom en w anneer stichting G et 

H oekt haar verplichtingen niet nakw am . Paragraaf 4-6 gaat in op  de bevindingen van 

Audit Services Rotterdam  (ASR) m et betrekking tot de subsidieverlening aan stichting 

G et H oekt, bij de accountantscontrole op  de deelgem eentelijke jaarrekeningen over 

2008 en 2009.  

 

4-2� kw artaalrapportages stich ting G et H oekt 

Stichting G et H oekt heeft haar kw artaalrapportages regelmatig niet of te laat ingediend. De 

deelgemeente heeft de kw artaalrapportages niet inhoudelijk getoetst en niet gebruikt om 

tussentijds bij te sturen.    
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Zow el in de verleningsbeschikkingen voor 2008 en 2009, als in de jaarlijkse opdrachten 

aan stichting G et H oekt, heeft de deelgem eente opgenom en dat de stichting verplicht 

is na afloop  van ieder kw artaal zow el financieel als inhoudelijk te rapporteren.$( Aan 

de hand van kw artaalrapportages kan de deelgem eente gedurende het subsidiejaar 

een vinger aan de pols houden als het gaat om  de besteding van de verleende 

subsidiegelden. D e kw artaalrapportages m oeten m inim aal een terugkoppeling 

bevatten over de activiteiten u it de jaarlijkse opdracht van de deelgem eente en een 

financiële prognose- en verschillenanalyse. D aarnaast m oet u it de rapportages blijken 

op  w elke w ijze de stichting haar prestaties kan verbeteren.  

 

T abel 4-1 geeft een overzicht van de kw artaalrapportages die stichting in 2008, 2009 en 

2010 heeft ingediend en  in w elke m ate daarbij is voldaan aan de gestelde 

indieningsterm ijn.  

 

������#)!���-�	����	����	�������������
������������

 
	����	����� �
���
�
����	��
�(� �������
���
�
��

M(������ ������� �������

M������� 2(�8������ �	���	���	����

M2������ 2(�(������� (8�(�������$"�

M0������ 2(�(������ ��2������

M(������ 2��0������ 2(�2������$��

M������� 2(�8������ �2�8������

M2������ 2(�(������� 2�(�������

M0������ 2(�(���(�� ��$�����$#�

M(���(�� 2��0���(�� �	���	���	����

M����(�� 2(�8���(�� (�����(�$$�

M2���(�� 2(�(����(�� 2�((���(��

M0���(�� 2(�(���((� �	���	���	����

 

 
 

U it tabel 4-1 blijkt dat de stichting regelm atig niet heeft voldaan aan de 

indieningsterm ijn voor de kw artaalrapportages en daarnaast verschillende  

kw artaalrapportages niet heeft aangeleverd.  
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Voor de hele periode 2008-2010 geldt dat de rekenkam er geen docum enten heeft 

aangetroffen w aaruit blijkt dat de deelgem eente de kw artaalrapportages van stichting 

G et H oekt inhoudelijk heeft getoetst. D e subsidiem edew erker van de deelgem eente 

H oek van H olland heeft toegelicht dat kw artaalrapportages van gesubsidieerde 

instellingen norm aliter w orden besproken in het D B  onder begeleiding van een 

am btelijk advies aan het D B .$% D eze adviezen vorm en in feite de beoordeling van de 

kw artaalrapportages. D ergelijke adviezen zijn m et betrekking tot de 

kw artaalrapportages van stichting G et H oekt niet opgesteld. D aarnaast constateert de 

rekenkam er op  basis van de D B -notulen dat de kw artaalrapportages van stichting G et 

H oekt in de periode 2008-2010 niet inhoudelijk zijn besproken in de vergaderingen van 

het dagelijks bestu u r. D e rekenkam er constateert tevens dat de deelgem eente de 

kw artaalrapportages van stichting G et H oekt niet heeft gebruikt om  bij te stu ren in het 

kader van de subsidierelatie.  

 

4-3� jaarlijkse subsidieverantw oordingen stich ting G et H oekt 

De deelgemeente heeft de jaarlijkse subsidieverantw oordingen van stichting G et H oekt niet 

inhoudelijk getoetst. De jaarlijkse evaluaties die onderdeel w aren van de kadernotitie G et H oekt 

2008-2012 heeft het DB ook niet uitgevoerd.  

 

Op basis van de jaarlijkse subsidieverantw oording die stichting G et H oekt m oet 

indienen bij de vaststellingsaanvraag voor de verleende subsidie, kan de 

deelgem eente beoordelen of er een aanleiding is om  de subsidie lager vast te stellen. 

Stichting G et H oekt heeft haar vaststellingsaanvragen voor de in 2008 en 2009 

verleende subsidies niet tijdig ingediend en de daarbij ingediende subsidie-

verantw oordingen zijn niet voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.  

D e rekenkam er heeft daarnaast geen docum enten aangetroffen w aaruit blijkt dat de 

deelgem eente de jaarlijkse subsidie-verantw oordingen inhoudelijk heeft getoetst.  

 

D e jaarverslagen van de stichting over 2008 en 2009 zijn w el geagendeerd in het D B : 

�� H et jaarverslag 2008 van stichting G et H oekt is op  14 ju li 2009 in het D B  geagendeerd 

en daarbij door het D B  vastgesteld.$& 

�� H et jaarverslag 2009 van stichting G et H oekt is geagendeerd in de D B -vergadering 

van 17 augustu s 2010. H et D B  heeft daarbij geen inhoudelijk oordeel u itgesproken 

over het jaarverslag, m aar heeft enkel besloten de jaarstukken (jaarverslag en 

kw artaalrapportages) van de stichting ter inform atie voor te leggen aan de deelraad. 

 

N aast de toetsing van de subsidieverantw oording die norm aal gesproken jaarlijks 

m oet plaatsvinden, voorzag de kadernotitie G et H oekt 2008-2012 ook in een jaarlijkse 

evaluatie. Bij deze jaarlijkse evaluatie zou  het D B  nagaan of zij tevreden w as over de 

u itvoering van w erkzaam heden door de stichting, w elke kosten zijn gem aakt en of de 

u itvoering heeft plaatsgevonden conform  de deelgem eentelijke opdracht.$' D e 

rekenkam er heeft geen docum enten aangetroffen w aaruit blijkt dat deze evaluaties 

hebben plaatsgevonden.   

 

  

$%�,�����	��������#$�	�	������������������������"��������"���������� �$�#��	���((�� �

$&�B��#	���	!��	�����������������'���� �����������������������������������!����������������	
��	��7���"������

$'�*���	
��	��������$����������#��	�����������������������	������ �#	�����#�����	!������������������������	���������!#�	��������



 

 

74 tussen de regels door 

4-4� accountantscontrole subsidieverantw oordingen over periode 2008-2010 

Bij de jaarrekening 2008 van stichting G et H oekt heeft de accountant een 

beoordelingsverklaring afgegeven. O p grond van de uitvoeringsregeling SvR 2005 is een 

goedkeurende accountantsverklaring bij het ontvangen subsidiebedrag vereist. Een 

beoordelingsverklaring biedt beperkte zekerheden voor de deelgemeente over de 

verantw oording van de subsidiegelden. O ndanks het feit dat de accountant het bestuur van 

stichting G et H oekt hierop geatttendeerd heeft, heeft het bestuur geen actie ondernomen. De 

accountant heeft een verklaring van oordeelsonthouding bij de jaarrekening 2009 afgegeven 

omdat de A O /IC vrijw el afw ezig w as in 2009. H et bestuur heeft onvoldoende invulling gegeven 

aan de uitvoering van de voorgestelde maatregelen om de A O /IC te verbeteren. V oor het 

boekjaar 2010 heeft de stichting de controleopdracht aan een ander bureau verstrekt. Dit 

bureau heeft een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening 2010 afgegeven. M et 

ingang van 2011 gaat dit bureau tevens de financiële adminstratie van stichting G et H oekt 

voeren. Deze w erkw ijze leidt tot functievermenging en is naar mening van de rekenkamer een 

ongew enste ontw ikkeling. 

 

D e stichting dient in het kader van de subsidierelatie te voldoen aan de SvR  2005 en de 

u itvoeringsregeling SvR  2005. D aarnaast dient de jaarrekening van de stichting te 

voldoen aan de w ettelijke bepalingen u it titel 9 boek 2 van het burgelijk w etboek (zie 

ook hoofdstu k 3). In de oprichtingsstatu ten van stichting G et H oekt is artikel 11 gew ijd 

aan het boekjaar en jaarstu kken. H ierin staat onderm eer opgenom en dat de raad van 

toezicht, alvorens zijn goedkeuring te verlenen, het bestu u r kan opdragen de balans 

en de staat van baten en lasten te doen onderzoeken door een door de raad van 

toezicht aangew ezen registeraccountant of accountant-adm inistratieconsulent. D eze 

deskundige brengt om trent zijn onderzoek verslag u it aan de raad van toezicht en 

geeft de u itslag van zijn onderzoek w eer in een verklaring om trent de getrouw heid 

van de jaarstu kken.   

 

In de volgende paragrafen w ordt een chronologische u iteenzetting gegeven van de 

u itgevoerde accountantscontroles bij stichting G et H oekt over de periode 2008-2010.  

Eerst w ordt in het onderstaande kader een toelichting gegven op  de typen 

accountantsverklaringen. 
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4-4-1� accountantscontrole boekjaar 2008 

In oktober 2008 heeft een eerste bespreking plaatsgevonden tu ssen D e H eer en 

H em pel accountants BV (hierna: de accountant) en het bestu u r van de stichting. D eze 

accountant is destijds bij de stichting aanbevolen door de deelgem eente om  de 

controle bij de jaarrekening 2008 u it te voeren.  

 

In novem ber 2008 heeft een gesprek plaatsgevonden tu ssen de accountant en het 

bestu u r van de stichting w aarbij ook de adm inistrateur van de stichting aanw ezig 

w as. H ierbij w erd afgesproken om  op  korte term ijn de adm inistratieve organisatie van 

de stichting zoveel m ogelijk te verbeteren. D e accountant is voor zijn onderzoek 

im m ers voor een groot deel afhankelijk van de opzet, bestaan en w erking van de 

adm inistratieve organisatie. N orm aliter is het vooral van belang dat een 

inkoopfunctionaris niet tevens de adm inistratieve functie vervult en de 

binnenkom ende rekeningen betaalt. D it geldt ook voor de stichting. D e accountant 

stelde voor om  in ieder geval alle betalingen te laten au toriseren of feitelijk te laten 

verrichten door het bestu u r. T evens is gesproken over procedures rondom  de  

VVV-shop : periodieke goedereninventarisaties, adequate kasprocedure en afstorting 

bij de bank. D e adm inistrateur stelde voor om  een handboek AO op  te stellen voor de 

activiteiten van de stichting. H et is de rekenkam er niet bekend of er een handboek AO 

is opgesteld. D e rekenkam er heeft tijdens het dossieronderzoek geen handboek AO 

aangetroffen.  

 

In decem ber 2008 heeft de accountant de stichting erop  geattendeerd dat in de 

u itvoeringsregeling SvR  2005 staat opgenom en dat bij de verantw oording een 

beoordelingsverklaring dan w el een accountantsverklaring is vereist, afhankelijk van 

het ontvangen subsidiebedrag. Aangezien stichting G et H oekt over 2008 een subsidie 

van € 265.000 heeft ontvangen, m oet de subsidieverantw oording op  grond van de SvR  

2005 voorzien zijn van een goedkeurende accountantsverklaring. D e accountant w ijst 

tevens op  het feit dat hij volgens het controleprotocol van de gem eente Rotterdam  

m oet vaststellen dat de opzet en w erking van het systeem  van prim aire vastleggingen 

voldoet aan daaraan redelijkerw ijs te stellen eisen. Onderdeel hiervan is het bestaan 

van voldoende controletechnische functiescheiding. D e accountant w as van m ening 

dat gezien het beperkt aantal beschikbare functionarissen binnen de stichting ernstig 

getw ijfeld m oet w orden of de controletechnische functiescheiding w el voldoet aan de 

daaraan redelijkerw ijs te stellen eisen.   

 

D e opdrachtbevestiging van de accountant voor de beoordeling van de jaarrekening 

2008 kw am  in m aart 2009. In de opdrachtbevestiging staat verm eld dat de accountant 

geen acountantscontrole zal u itvoeren op  de jaarrekening, m aar enkel een 

beoordelingsverklaring zou  afgeven. D e accountant w ees het bestu u r erop  dat de 

beoordelingsopdracht niet in de plaats kon treden van de controleopdracht die vereist 

zou  zijn op  grond van de bepalingen u it de SvR  2005. D e rekenkam er m erkt op  dat het 

bestu u r geen actie heeft ondernom en naar aanleiding van deze m ededeling van de 

accountant. Op  grond van de u itvoeringsregeling SvR  2005 is im m ers een 

goedkeurende accountantsverklaring vereist.  

 

In de beoordelingsverklaring geeft de accountant aan dat de u itgevoerde 

w erkzaam heden, gezien de aard en om vang, slechts kunnen resulteren in een 

beperkte m ate van zekerheid om trent de getrouw heid van de jaarrekening. D e m ate 

van zekerheid is lager dan die w elke aan een accountantsverklaring kan w orden 

ontleend. In de praktijk brengt een beoordelingsverklaring beperkte zekerheden m ee 
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voor de deelgem eente over de ju istheid en volledigheid van de 

subsidieverantw oording.%( 

4-4-2� accountantscontrole boekjaar 2009 

In 2009 had de accountant een plan m et m aatregelen voor de stichting opgesteld voor 

verbetering van de adm inistratieve organisatie en interne beheersing. In de praktijk 

heeft de stichting hier onvoldoende gevolg aan gegeven. In februari 2010 heeft de 

accountant de stichting laten w eten dat hij de kans reëel achtte dat hij niet tot een 

goedkeurende acccountantsverklaring kon kom en bij de jaarrekening 2009. In m ei 

2010 heeft de accountant zijn bevindingen toegelicht in het accountantsverslag voor 

de raad van toezicht. D e accountant constateerde daarin dat de AO/IB  vrijw el afw ezig 

w as in 2009. D it m aakte dat een groot deel van de vastleggingen niet door de 

accountant gebruikt kon w orden als basis voor zijn controle. Verder u itte de 

accountant zijn zorgen dat dit punt (nog steeds) niet is verbeterd in 2010 ondanks 

eerdere afgegeven signalen. H ij stelde verbeteringsm aatregelen op  korte term ijn voor 

zodat voor 2011 w el w ordt voorzien van voldoende AO/IC .  

 

D e accountant heeft een verklaring van oordeelsonthouding bij de jaarrekening 2009 

afgegeven. D it houdt in dat de accountant niet tot een oordeel om trent de 

getrouw heid van de jaarrekening heeft kunnen kom en. D e accountant kw am  tot de 

conclusie dat de adm inistratieve organisatie en interne beheersing in 2009 vrijw el 

geheel afw ezig w as. D it ondanks het feit dat de accountant al eerder het bestu u r op  de 

hoogte heeft gesteld van de noodzaak van een afdoende adm inistratieve organisatie 

en interne beheersing. H et bestu u r heeft onvoldoende invulling gegeven aan de 

u itvoering van de voorgestelde m aatregelen om  de AO/IC  te verbeteren. Volgens de 

accountant w as de volledigheid van de sponsorgelden en subsidies niet vast te stellen. 

D aarnaast achtte de accountant het ontbreken van AO/IC  in de geëxploiteerde  

VVV-shop  een risico, evenals het gebrek aan vastleggingen betreffende de advertentie 

opbrengsten in het G et H oekt M agazine. 

4-4-3� accountantscontrole boekjaar 2010 

In novem ber 2010 heeft het bestu u r de sam enw erking m et D e H eer en H em pel 

accountants BV opgezegd en is op  zoek gegaan naar een andere accountant. Per 

decem ber 2010 heeft het bureau  Alfa accountants en adviseurs (hierna: het bureau) 

een offerte ingediend bij het bestu u r van de stichting voor de controle van de 

financiële subsidieverantw oording 2010. N aast de controle w erkzaam heden zal het 

bureau  m et ingang van 2011 de financiële adm inistratie gaan voeren en de 

jaarrekening ten behoeve van de stichting gaan sam enstellen. H et bestu u r van de 

stichting heeft hierm ee ingestem d. D e rekenkam er m erkt hierbij op  dat het risico van 

belangenverstrengeling aanw ezig is als hetzelfde bureau  zow el de financiële 

adm inistratie als de jaarrekeningcontrole van de stichting u itvoert. D eze w erkw ijze 

leidt tot functieverm enging en is naar de m ening van de rekenkam er een ongew enste 

ontw ikkeling.  

 

H et bu reau  Alfa accountants en adviseurs heeft een goedkeurende verklaring 

afgegeven bij de jaarrekening 2010. D e controleverklaring betreffende de ‘financiële  
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subsidieverantw oording’ is afgegeven ten behoeve van de deelgem eente H oek van 

H olland. H et bu reau  is van m ening dat de verkregen controle inform atie voldoende en 

geschikt is als basis voor het oordeel. H et oordeel lu idt als volgt:  

 

‘de financiële subsidieverantw oording als onderdeel van de separate (exploitatie-) 

subsidieverantw oording geeft in alle van materieel belang zijnde aspecten een juiste w eergave 

van de subsidiabele lasten (en een volledige w eergave van de daarmee gerelateerde baten), in 

overeenstemming met de SvR 2005, uitvoeringsregeling SvR 2005 en de verleningsbeschikking’  

 

D e accountant m erkt in zijn controlem em orandum  w el op  dat hij naar aanleiding van 

de controle nog een aantal op- en aanm erkingen heeft bij de adm inistratieve 

organisatie en interne beheersing. G ezien de goedkeurende accountantsverklaring 

w aren de tekortkom ingen in de AO in 2010 echter niet dusdanig dat dit de accountant 

heeft belem m erd in zijn controlew erkzaam heden.  

 

4-5� m aatregelen deelgem eente bij tekortkom ingen stich ting G et H oekt 

W anneer een subsidieontvanger niet in lijn m et geldende w et- en regelgeving handelt 

of aanvullende verplichtingen niet nakom t, kan de deelgem eente verschillende 

m aatregelen nem en. D e deelgem eente kan bijvoorbeeld besluiten de subsidie niet 

(m eer) te verlenen of besluiten de subsidie lager vast te stellen.  

 

D e tabellen 4-2 en 4-3 geven voor de subsidiejaren 2008 en 2009 een overzicht van 

situaties w aarin stichting G et H oekt handelde in strijd m et de geldende w et- en 

regelgeving of aanvullende verplichtingen niet nakw am . H ierbij is telkens aangegeven 

w elke m aatregelen de deelgem eente vervolgens heeft genom en. 
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D e rekenkam er constateert dat de deelgem eente diverse m alen heeft aangegeven dat 

zij het subsidiebedrag niet kon verhogen door het ontbreken van het w erkplan en de 

begroting voor 2008. D esondanks is de subsidie bij beschikking van 4 novem ber 2008 

tu ssentijds opgehoogd, w aarna op  6 novem ber een voorschot van € 45.000 is 

u itgekeerd. D e begroting en het w erkplan voor 2008 zijn echter nooit aangeleverd.  
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D e rekenkam er constateert dat de deelgem eente op  9 april 2009 aan de stichting 

m eedeelt dat zij het tw eede voorschot voor 2009 toch zal uitbetalen. H et D B -besluit 

dat hieraan ten grondslag ligt is echter pas op  14 april genom en.  

 

U itbetaling van het derde voorschot voor 2009 zou  vervolgens plaatsvinden na 

ontvangst van de tw eede kw artaalrapportage. D it voorschot is echter al op  18 juni 

2009 u itbetaald, ru im  voor de ontvangst van de tw eede kw artaalrapportage op  23 ju li 

2009. Aan de vervroegde u itbetaling van dit voorschot ligt geen D B -besluit ten 

grondslag.  

2010 

In de eerste acht m aanden van 2010 w as form eel geen sprake van een subsidierelatie, 

aangezien het D B  geen besluit heeft genom en op  de subsidieaanvraag voor 2010 die 

stichting G et H oekt op  8 oktober 2009 had ingediend. In de deelgem eentelijke opdracht 

voor 2010 die in januari aan de stichting is verstuu rd w as w el de verplichting tot het 

indienen van kw artaalrapportages opgenom en. D e deelgem eente heeft geen 

m aatregelen genom en toen de stichting deze verplichting niet nakw am . D e 

deelgem eente heeft dit tevens nagelaten toen in augustu s 2010 alsnog m et 

terugw erkende kracht een subsidierelatie tot stand kw am .  
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4-6� accountantscontrole A SR  op  subsidieverlening aan stich ting G et H oekt 

A udit Services Rotterdam (A SR) heeft over de boekjaren 2008 en 2009 een accountantscontrole 

uitgevoerd bij de deelgemeente H oek van H olland. H ierbij heeft A SR de subsidierelatie en de 

jaarrekeningen van de stichting in de controle betrokken. O p basis van de criteria uit de 

kadernota accountantscontrole 2008/2009 concludeert A SR dat de subsidie in 2008 rechtmatig 

is verleend. De kadernota accountantscontrole 2008/2009 laat echter een aantal bepalingen uit 

de SvR 2005 buiten beschouw ing. De rekenkamer komt op grond van de SvR 2005 tot de 

conclusie dat de subsidie in 2008 onrechtmatig is verleend. O ok constateert de rekenkamer dat 

de controlebevindingen van A SR voor het DB geen aanleiding w aren om maatregelen te nemen 

in de subsidierelatie met stichting G et H oekt 

 

Over de boekjaren 2008-2009 heeft ASR  in het kader van de reguliere 

jaarrekeningcontrole een accountantsverklaring afgegeven bij de jaarrekeningen van 

de deelgem eente H oek van H olland. Over beide jaren heeft ASR  een getrouw heids- en 

rechtm atigheidsoordeel afgegeven bij de jaarrekening van de deelgem eente. H ierbij 

zijn diverse bevindingen m et betrekking tot de subsidierelatie m et stichting G et H oekt 

opgenom en in de accountantsrapporten. ASR  heeft specifieke aandacht besteed aan 

deze stichting op  verzoek van de deelraad.  

 

H et volgende kader bevat een toelichting op  de w erkzaam heden die de accountant, in 

casu  ASR , volgens de kadernota rechtm atigheid zou  m oeten verrichten om  de 

rechtm atigheid van verstrekte subsidies te beoordelen.  
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accountantscontrole A SR  over boekjaar 2008 

In algem ene zin m erkt ASR  in het accountantsrapport bij de jaarrekening 2008 van de 

deelgem eente H oek van H olland op  dat zij de procesgang rondom  subsidies voor 

verbetering vatbaar acht. M et betrekking tot de subsidieverlening aan stichting G et 

H oekt m aakt ASR  de volgende opm erkingen: 

�� D e deelgem eente heeft eind 2008 een vordering van € 21.000 op  stichting G et H oekt. 

D eze vordering betreft factu ren die de deelgem eente heeft voorgeschoten om dat de 

stichting bij aanvang van haar activiteiten nog niet over een bankrekening 

beschikte. H et D B  heeft besloten om  de subsidie 2008 geheel te bevoorschotten en de 

voorgefinancierde bedragen op  een later m om ent te verrekenen vanw ege 

liquiditeitsproblem en bij de stichting. In het laatste kw artaal van 2008 en begin 2009 

zijn nieuw e posten opgenom en als ‘te verrekenen’ m et de stichting. ASR  adviseert 

de deelgem eente om  te stoppen m et deze voorfinanciering om dat veel factu ren op  

naam  van de deelgem eente zijn binnengekom en. H ierm ee loopt de deelgem eente 

een verhoogd risico dat facturen niet m eer verrekend w orden m et de stichting.  

�� In de aanvraag voor de subsidieverlening is door de stichting geen bedrag ingevuld 

in het veld ‘gevraagd subsidiebedrag’. D e deelgem eente heeft de subsidie verleend 

op  basis van het beschikbare bedrag in de eigen begroting. 

�� H et w erkplan en begroting van de stichting zijn pas na de form ele subsidieverlening 

ontvangen door de deelgem eente. 

 

H oew el ASR  constateert dat de subsidieaanvraag van stichting G et H oekt onvolledig is, 

kom t ASR  tot de conclusie dat de subsidie rechtm atig is verleend. U it de kadernota 

accountantscontrole 2008-2009 blijkt dat ASR  bij de controle op  de rechtm atigheid van 

de subsidieverlening enkel m oet toetsen of:%� 

�� er een form ele aanvraag is ingediend; 

�� de organisatie aan w ie de subsidie is toegekend voldoet aan de randvoorw aarden 

inzake subsidieverlening zoals gesteld in de SvR  2005 (artikelen 1a t/m  3); 

�� er een verleningsbeschikking is verstrekt. 

 

D e rekenkam er constateert dat de kadernota accountantscontrole 2008-2009 een 

aantal criteria buiten beschouw ing laat, zoals het tijdig en volledig indienen van de 

subsidieaanvraag. D aarom  w eegt ASR  niet m ee dat de subsidie op  basis van een 

onvolledige aanvraag is verleend. Op  grond van de SvR  2005 concludeert de 

rekenkam er dat de subsidie 2008 onrechtm atig is verleend. 

 

ASR  heeft ook de jaarrekening 2008 van stichting G et H oekt in haar controle betrokken 

en hierbij de volgende ‘verw onderpunten’ opgesteld:  

�� In de staat van baten en lasten ontbreken de begrote cijfers over 2008. H ierdoor is 

een analyse van begroting versus realisatie niet op  basis van de jaarrekening 2008 te 

m aken. 

�� In de staat van baten en lasten w ordt een bedrag van € 222.690 opgenom en onder 

‘deelgem eente H oek van H olland’. ASR  kon dit bedrag niet aansluiten m et de 

verleningsbeschikking van de deelgem eente w aarin een bedrag is opgenom en van  

   € 265.000.%#  

�� ASR  m erkt op  dat er sprake is van een zorgelijke liquiditeitspostitie bij de stichting. 
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�� Bij de huur van de VVV-shop heeft het stichtingbestu ur verm eld dat de 

deelgem eente de eerste drie m aanden huur voor haar rekening heeft genom en. D it 

u itgangspunt is niet in overeenstem m ing m et de adm inistratie van de deelgem eente 

die deze kosten heeft vooruitbetaald en heeft doorbelast aan de stichting. ASR  heeft 

deze verplichting niet aangetroffen in de jaarrekening van de stichting. 

�� ASR  constateert dat er een beoordelingsverklaring door de accountant is verstrekt 

bij de jaarrekening van de stichting. Op  basis van de SvR  dient echter een 

accountantsverklaring te w orden afgegeven.  

 

H oew el ASR  opm erkingen heeft gem aakt bij de verantw oordingsinform atie in de 

jaarrekening 2008 van stichting G et H oekt, heeft ASR  conform  richtlijnen in de 

kadernota accountantscontrole 2008-2009 de geconstateerde procedurele 

onrechtm atigheden gerapporteerd in het accountantsrapport, m aar deze niet 

m eegew ogen in het rechtm atigheidsoordeel bij de deelgem eentelijke jaarrekening 

over 2008. 

 

H et D B  is in 2009 gestopt m et het betalen van factu ren van stichting G et H oekt (zie 

paragraaf 3-5-1). Voor het overige heeft het D B  geen m aatregelen getroffen in de 

subsidierelatie m et stichting G et H oekt naar aanleiding van de opm erkingen van ASR . 

accountantscontrole A SR  over boekjaar 2009 

In algem ene zin constateert ASR  in haar accountantsrapport bij de jaarrekening 2009 

dat het subsidiebeheer ten opzichte van het voorgaande jaar is verbeterd. W el 

plaatst ASR  de volgende opm erkingen bij de subsidieverlening aan stichting G et  

H oekt, w aarbij w ederom  de jaarrekening van de stichting bij de controle is  

betrokken: 

�� D e subsidie over 2008 is nog niet vastgesteld. D e reden hiervoor is dat de 

deelgem eente advies heeft ingew onnen van een adviesbureau  inzake de btw  

problem atiek. ASR  verbindt hier verder geen oordeel aan. 

�� ASR  constateert dat de stichting een bedrag van € 42.000 als subsidie deelgem eente 

2008 als bate heeft opgenom en in de exploitatie over 2009. Vanuit het 

toerekeningsbeginsel dienen deze baten in 2008 te w orden verantw oord. H et jaar 

2008 zou  dan zijn afgesloten m et een positief saldo in plaats van het verantw oord 

negatief saldo. 

�� ASR  concludeert op  basis van de tussentijdse rapportages over 2009 dat de liquiditeit 

van de stichting onverm inderd zorgw ekkend is. 

 

Bovenstaande opm erkingen van ASR  w aren voor het D B  geen aanleiding om   

m aatregelen te treffen in de subsidierelatie m et stichting G et H oekt.  

 

Aangezien de subsidies voor 2008 en 2009 nog niet zijn vastgesteld, heeft ASR  nog 

geen controle u itgevoerd op  de rechtm atigheid van de bestedingen. D eze controle kan 

ASR  pas u itvoeren w anneer de subsidies zijn vastgesteld. D e rekenkam er m erkt echter 

w el op  dat de kadernota accountantscontrole op  dit punt slechts voorschrijft dat ASR  

m oet toetsen of: 

�� de subsidieontvanger een inhoudelijke en financiële verantw oording heeft 

ingediend; 

�� een vaststellingsbeschikking is verstrekt na beoordeling van de verantw oording. 
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5�besteding subsidiegelden 
 

5-1� inleiding 

In dit hoofdstu k kom t de besteding van de subsidiegelden door stichting G et H oekt 

aan de orde. D aarbij staan de volgende onderzoeksvragen centraal: 

�� W aar heeft stichting G et H oekt de door de deelgem eente verstrekte subsidiegelden 

feitelijk aan besteed? 

�� Zijn de m et het subsidiegeld gefinancierde activiteiten in lijn m et het doel w aartoe 

de subsidie is verleend? 

 

Om  een antw oord te kunnen geven op  deze vragen heeft de rekenkam er in de periode 

januari-april 2011 gedurende drie dagen op  locatie de dossiers van stichting G et H oekt 

ingezien. D it dossieronderzoek had tot doel een totaalbeeld te verkrijgen van de 

u itgaven van stichting G et H oekt en heeft dus niet het karakter van een review  op  de 

accountantscontrole. D e rekenkam er is bij het dossieronderzoek integraal alle 

factu ren en contracten over de periode 2008-2010 nagegaan, om  zelfstandig te kunnen 

beoordelen of de subsidiegelden zijn besteed in lijn m et het doel w aartoe de subsidies 

zijn verleend. 

 

Paragraaf 5-2 geeft inzicht in de u itgaven van stichting G et H oekt in de periode 2008-

2010. Paragraaf 5-3 gaat vervolgens in op  de vraag of de gelden zijn besteed in lijn m et 

het doel w aarvoor de subsidie is verleend.  

 

5-2� uitgaven stich ting G et H oekt 

G ezien de kanttekeningen die zijn te plaatsen bij de betrouw baarheid van de jaarrekeningen 

van stichting G et H oekt over 2008 en 2009 bestaat er onvoldoende zekerheid dat de 

gepresenteerde uitgaven over 2008 en 2009 juist en volledig zijn. Bij haar jaarrekening over 

2010 heeft de stichting een goedkeurende accountantsverklaring verkregen, w aardoor de 

gepresenteerde uitgaven over 2010 betrouw baar mogen w orden geacht.  

 

In deze paragraaf zal de rekenkam er inzicht geven in de u itgaven van stichting G et 

H oekt in de periode 2008-2010. H ierbij heeft de rekenkam er zich gebaseerd op  de 

financiële verantw oordingsinform atie die stichting G et H oekt heeft opgenom en in 

haar jaarrekeningen. Bij de betrouw baarheid van de financiële inform atie die stichting 

G et H oekt heeft opgenom en in haar jaarrekeningen over 2008 en 2009 m oeten echter 

verschillende kanttekeningen w orden geplaatst: 

 

�� D e voorm alige accountant van stichting G et H oekt heeft geconstateerd dat de 

adm inistratieve organisatie van de stichting over de boekjaren 2008 en 2009 niet 

voldeed (zie paragraaf 4-4). Als gevolg hiervan heeft de accountant geen 

goedkeurende accountantsverklaringen kunnen afgeven bij de jaarrekeningen over 

2008 en 2009, w aardoor de juistheid en volledigheid van de financiële 

verantw oordingsinform atie over de boekjaren 2008 en 2009 niet is vastgesteld.  
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�� ASR  heeft diverse opm erkingen gem aakt m et betrekking tot de jaarrekeningen 2008 

en 2009 van stichting G et H oekt (zie paragraaf 4-6).  

�� Op basis van een analyse van de kw artaalrapportages en de jaarrekeningen heeft de 

rekenkam er in aanvulling op  de constateringen van de voorm alige accountant van 

stichting G et H oekt en de constateringen van ASR  de volgende opm erkingen bij de 

financiële verantw oordingsinform atie van stichting G et H oekt: 

�� In 2008 en 2009 heeft stichting G et H oekt geen inkom sten u it verkopen 

verantw oord, terw ijl deze er w el zijn gew eest. 

�� D e kw artaalrapportages u it 2009 laten bij verschillende kostenposten 

verschuivingen zien, w aarbij bijvoorbeeld de kosten tot en m et het 3e kw artaal 

lager zijn dan de kosten die de stichting tot en m et het 2e kw artaal heeft 

gerapporteerd. Bij deze kostenposten lijken de kosten in de loop  van het jaar dus 

af te nem en, terw ijl m en logischerw ijs zou  verw achten dat kosten in de loop  van 

het jaar stijgen. D e stichting heeft aangegeven dat deze verschuivingen zijn 

veroorzaakt door de ingebruiknam e van een boekhoudpakket.  

�� D e realisatiecijfers over 2009 die de stichting heeft opgenom en in haar begroting 

voor 2010 verschillen op  een aantal punten van de realisatiecijfers zoals de 

stichting deze heeft verantw oord in haar jaarrekening over 2009.  

 

In de tabellen 5-1, 5-2 en 5-3 is voor de jaren 2008, 2009 en 2010 een overzicht gegeven 

van de u itgaven van stichting G et H oekt. G ezien bovenstaande opm erkingen m oet de 

rekenkam er het voorbehoud m aken dat er geen zekerheid bestaat dat de 

gepresenteerde bedragen voor 2008 en 2009 ju ist zijn en de volledige kosten voor de 

betreffende activiteiten representeren. Aangezien de stichting bij haar jaarrekening 

over 2010 w el een goedkeurende accountantsverklaring heeft verkregen, m ag w orden 

aangenom en dat de gepresenteerde bedragen over 2010 betrouw baar zijn.   

 

D e bedragen die in de tabellen 5-1, 5-2 en 5-3 zijn opgenom en zijn afgeleid u it de 

jaarrekeningen 2008, 2009 en 2010 van stichting G et H oekt en door de rekenkam er 

gecategoriseerd naar de verschillende typen activiteiten van de stichting:  

 

�� K osten voor evenem enten. 

�� K osten voor de exploitatie van de VVV-shop  (huur, personeelskosten, 

afschrijvingskosten inventaris etc.). 

�� K osten voor m arketing &  prom otie (w aaronder de het G et H oekt M agazine, de 

w ebsite, brochures, prom otiem ateriaal etc.). 

�� K osten overig (o.a. accountantskosten en kosten die de stichting heeft opgenom en 

onder de post overig of divers). 
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D e rekenkam er constateert op  basis van de bedragen die zijn w eergegeven in 

voorgaande tabellen dat stichting G et H oekt in 2008 en 2009 aanzienlijke bedragen 

heeft u itgegeven aan de u itgifte van het G et H oekt M agazine. In paragraaf 3-9-6 is 

reeds aan bod gew eest dat hieraan geen contract ten grondslag lag. D e stichting heeft 
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factu ren voor de u itgifte van het m agazine voldaan, zonder dat er duidelijke afspraken 

zijn gem aakt m et de u itgever van het m agazine. Voor 2010 geldt dat de rekenkam er 

een opdrachtbevestiging heeft aangetroffen voor een eenm alige u itgifte van het G et 

H oekt M agazine. D eze opdrachtbevestiging is echter enkel nam ens de stichting 

ondertekend. �

 

Stichting G et H oekt heeft blijkens haar kw artaalrapportages en jaarverslagen geen 

advertentieopbrengsten ontvangen m et betrekking tot het G et H oekt M agazine. U it de 

factu ren die aan stichting G et H oekt zijn verstu u rd voor de u itgifte van het m agazine 

blijkt dat een viertal keer opbrengsten u it advertenties zijn verrekend m et de kosten 

die voor de u itgave van het m agazine in rekening zijn gebracht. D eze 

advertentieopbrengsten bedragen blijkens de factu ren in totaal € 9.112, w aarbij m oet 

w orden verm eld dat u it één factu u r niet is af te leiden w elk bedrag aan 

advertentieopbrengsten is verrekend aangezien dit niet expliciet op  de factu u r is 

verm eld. D aarnaast staat tegenover de advertentieopbrengsten nog een bedrag van  

€ 1.425 dat in rekening is gebracht als kosten voor advertentiew erving (€ 562,50) en 

com m issie over de advertentieopbrengsten (€ 862,50). T egenover de kosten (totaal  

€ 242.397) voor de u itgifte van het G et H oekt M agazine in de periode 2008-2010 staan 

dus slechts zeer beperkte advertentieopbrengsten.  

 

5-3� bestedingen subsidiegelden in relatie tot beleidsdoelen 

Stichting G et H oekt heeft geen betalingen verricht die in strijd zijn met de doelstellingen 

w aartoe de subsidie is verleend. O ok heeft de stichting geen betalingen verricht in strijd met de 

jaarlijkse opdrachten van de deelgemeente. De kans is echter groot dat de subsidiegelden niet 

efficiënt zijn besteed, doordat de stichting geen offertetrajecten doorliep alvorens zij 

verplichtingen aanging.  

 

D e subsidie aan stichting G et H oekt is verstrekt in het kader van het beleidsdoel 

toerism e en econom ie. D it beleidsdoel om vatte in de periode 2008-2010 de volgende 

elem enten: 

�� Toeristisch recreatief product (algem ene prom otie van H oek van H olland). 

�� Bevorderen en faciliteren van evenem enten in H oek van H olland in 

overeenstem m ing m et het evenem entenbeleid G et H oekt.  

�� Stim uleren van de econom ische ontw ikkeling.  

 

D aarnaast heeft de deelgem eente jaarlijks een opdracht (zie paragraaf 3-4) aan 

stichting G et H oekt verstrekt en de kosten voor de activiteiten die in deze opdrachten 

zijn opgenom en aangem erkt als subsidiabele kosten. D e door de deelgem eente 

verstrekte opdrachten voor 2008, 2009 en 2010 zijn opgenom en in bijlage 5 van dit 

rapport. G lobaal bezien bevatten de jaarlijkse opdrachten van de deelgem eente 

activiteiten in het kader van: 

�� M arketing &  prom otie van H oek van H olland. 

�� Evenem enten. 

�� Exploitatie van de VVV-shop. 

�� Beheer en exploitatie van een aantal beeldscherm en. 

�� U itgave van het G et H oekt M agazine. 

 

D e rekenkam er heeft ten tijde van het dossieronderzoek alle factu ren en 

bankafschriften van stichting G et H oekt over de periode 2008-2010 ingezien. D e 

rekenkam er heeft op  basis daarvan geconstateerd dat stichting G et H oekt geen 
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betalingen heeft verricht die in strijd zijn m et m et de doelen w aartoe de subsidie is 

verleend en de activiteiten die zijn opgenom en in de jaarlijkse opdrachten van de 

deelgem eente.  

 

Bij de doelm atigheid van de bestedingen van stichting G et H oekt zijn echter w el 

kanttekeningen te plaatsen. U it het dossieronderzoek is gebleken dat stichting G et 

H oekt bij het aangaan van verplichtingen zelden m eerdere offertes heeft opgevraagd. 

D e stichting heeft dus geen inzicht gehad in verschillen in prijs en kw aliteit tu ssen 

verschillende aanbieders, w aardoor de kans groot is dat de subsidiegelden niet 

efficiënt zijn besteed. Op  dit punt valt echter ook het D B  een verw ijt te m aken; de 

deelgem eente heeft im m ers m et betrekking tot diverse evenem enten en andere 

activiteiten aan stichting G et H oekt voorgeschreven m et w elke aanbieders zij zaken 

m oesten doen. Aan deze selectie van aanbieders door de deelgem eente zijn ook geen 

offertetrajecten vooraf gegaan.  

 

5-4� risico van belangenverstrengeling 

De rekenkamer constateert dat er binnen stichting G et H oekt geen sprake is gew eest van het 

bew ust bevoordelen van ondernemingen van bestuurders van de stichting. Echter, de schijn 

van belangenverstrengeling is w el gew ekt nu ondernemingen van bestuurders van de stichting 

in beperkte mate kosten in rekening hebben gebracht bij de stichting. Daarnaast zijn in de 

relatie tussen de deelgemeente H oek van H olland en ondernemingen van bestuurders van de 

stichting opdrachten één op één toegekend in strijd met het inkoopbeleid van de gemeente 

Rotterdam. 

 

In paragraaf 2-4-1 w ijst de rekenkam er op  de kansen en risico’s die verbonden zijn 

aan de sam enstelling van het bestu u r van stichting G et hoekt. D e rekenkam er w ijst 

hierbij onder andere op  het risico van belangenverstrengeling, dat zich kan openbaren 

w anneer ondernem ingen van bestu u rsleden van de stichting direct voordeel hebben 

bij de activiteiten die de stichting u itvoert. Op  basis van het dossieronderzoek dat de 

rekenkam er heeft u itgevoerd constateert de rekenkam er dat er bij de de stichting geen 

sprake is gew eest van het bew ust bevoordelen van ondernem ingen van bestu u rders 

van de stichting. D e rekenkam er heeft slechts een beperkt aantal betalingen 

aangetroffen aan ondernem ingen die in bezit zijn van bestu u rsleden van stichting G et 

H oekt. D aarnaast geldt dat de bedragen die door de betreffende ondernem ingen aan 

stichting G et H oekt zijn gefactu reerd beperkt zijn. U itzondering hierop  zijn de  

factu ren voor reparaties en onderhoud aan de beeldscherm en die de stichting in 

beheer heeft. H et volgende kader bevat een toelichting op  deze factu ren. 
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Aangezien de betreffende ondernem er geen zitting had in het bestu u r van stichting 

G et H oekt op  het m om ent dat het beheer en de exploitatie van de scherm en w erd 
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overgedragen aan de stichting, constateert de rekenkam er dat er in casu  geen sprake 

is van belangenverstrengeling. D e rekenkam er w ijst er w el op  dat al snel de schijn van 

belangenverstrengeling w ordt gew ekt w anneer ondernem ingen van bestu u rsleden 

kosten in rekening brengen bij de stichting. H et heeft dus ten alle tijden de voorkeur 

dergelijke situaties te verm ijden.  

 

In de context van voorgaande acht de rekenkam er het van belang op  te m erken dat 

een tw eetal bestu u rsleden van stichting G et H oekt reeds voor hun aantreden in het 

bestu u r van de stichting in april 2009, zakelijke contacten had m et de deelgem eente 

H oek van H olland. In de relatie tu ssen de deelgem eente en deze ondernem ers is het 

inkoopbeleid van de gem eente Rotterdam  niet nageleefd. U it het accountantsrapport 

bij de jaarrekening 2009 van de deelgem eente blijkt dat in 2009 bij het verstrekken van 

opdrachten aan  de ondernem ingen van deze bestu u rsleden, niet is voldaan aan het 

inkoopbeleid van de gem eente Rotterdam . H et inkoopbeleid schrijft voor dat m en 

vanaf een inkoopbedrag van € 15.000 m inim aal drie offertes m oet opvragen. Volgens 

het accountantsrapport zijn aan de ondernem ingen van de betreffende bestu u rders 

van stichting G et H oekt opdrachten toegekend zonder dat hier m eervoudige 

offerteprocedures aan vooraf zijn gegaan. 

 



90 tussen de regels door

Rotterdam
Rekenkamer
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6�inform atievoorziening aan de deelraad 

 

6-1� inleiding 

D e deelraad kan zijn kaderstellende en controlerende rol pas goed invullen w anneer 

hij tijdig over alle relevante inform atie beschikt en deze inform atie ook ju ist is. In het 

kader van dit onderzoek is daarom  beoordeeld of het dagelijks bestu u r de deelraad 

ju ist, tijdig en volledig heeft geïnform eerd over de subsidierelatie m et stichting G et 

H oekt. In dit hoofdstu k staat de volgende onderzoeksvraag centraal: 

  

‘Is de deelraad adequaat geïnformeerd over de subsidierelatie met stichting G et H oekt?’ 

 

D e norm en die de rekenkam er bij het beantw oorden van deze onderzoeksvraag 

hanteert zijn opgenom en in bijlage 2. 

 

M et betrekking tot de subsidierelatie m et stichting G et H oekt is de deelraad op  

verschillende m anieren geïnform eerd. In de volgende paragrafen zal de rekenkam er 

achtereenvolgens ingaan op : 

�� de inform atie die in het kader van de reguliere planning &  control cyclus aan de 

deelraad is verstrekt; 

�� de beantw oording van schriftelijke vragen van de deelraad over de subsidierelatie 

m et stichting G et H oekt; 

�� de inform atie die rondom  de om vorm ing van de stichting tot deelgem eentelijke 

stichting aan de deelraad is verstrekt. 

 

Aansluitend besteedt de rekenkam er aandacht aan de w ijze w aarop  de deelraad 

invulling heeft gegeven aan haar kaderstellende en controlerende rol als het gaat om  

de subsidierelatie m et stichting G et H oekt.  

 

6-2� p& c cyclus 

V erschillende P& C documenten uit de periode 2008-2010 bevatten onjuiste danw el onvolledige 

informatie over de subsidierelatie met stichting G et H oekt. Dit heeft er onder andere toe geleid 

dat de deelraad in 2008 bij de eerste voortgangsrapportage 2008 niet is geïnformeerd over het 

feit dat de op dat moment verleende subsidie aan stichting G et H oekt hoger w as dan het bedrag 

dat de raad via de begroting had goedgekeurd. O pmerkelijk is daarnaast dat de voormalig 

voorzitter van de CO R zijn rol als deelraadslid niet altijd strikt gescheiden heeft kunnen houden 

van zijn rol als administrateur bij de stichting. 

 

In het kader van de P& C  cyclus w orden jaarlijks de volgende docum enten aangeboden 

aan de deelraad: 

�� voorjaarsnota; 

�� program m abegroting; 

�� tu ssentijdse voortgangsrapportages (tw ee per jaar); 

�� jaarrekening en jaarverslag. 
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Onderstaand zal de rekenkam er u iteenzetten in hoeverre de inform atie, die in het 

kader van de P& C  cyclus is verstrekt over de subsidierelatie m et stichting G et H oekt 

ju ist en volledig is gew eest. Ook kom t aan de orde in hoeverre het D B  toezeggingen is 

nagekom en die in deze docu m enten, danw el bij de behandeling van deze docum enten 

zijn gedaan. 

6-2-1� eerste voortgangsrapportage 2008 

D eze voortgangsrapportage betreft de periode januari – april 2008. In de rapportage is 

opgenom en dat stichting G et H oekt in het voorjaar van start is gegaan en een deel van 

de subsidie ten behoeve van de startfase is verstrekt. D e om vang van het verstrekte 

deel van de subsidie is niet verm eld. D e verleende subsidie bedraagt op  dat m om ent  

€ 200.000 w aarvan € 150.000 als voorschot is u itgekeerd. In de voortgangsrapportage is 

ook opgenom en dat de subsidie zal w orden u itgew erkt tot een budgetsubsidie m et een 

daaraan verbonden prestatie-overeenkom st. D e u itw erking tot een budgetsubsidie 

heeft echter nooit plaatsgevonden.  

 

D e voortgangsrapportage 2008 is behandeld in de deelraadsvergadering van 25 juni 

2008. In diezelfde vergadering is ook de kadernotitie G et H oekt 2008-2012 en het 

actieprogram m a G et H oekt 2008 behandeld. In relatie tot het actieprogram m a G et 

H oekt 2008 zijn daarbij door de deelraad diverse vragen gesteld over de financiële 

aspecten van dit program m a en de subsidiëring van stichting G et H oekt. In eerste 

instantie vraagt de deelraad of de deelgem eente financiële risico’s loopt gezien de 

verhouding tu ssen de deelgem eentelijke bijdrage voor 2008 en de budgetten in het 

actieprogram m a, die op tellen tot een bedrag van € 745.000. Vervolgens vraagt de 

deelraad w elk bedrag tot dat m om ent (25 juni 2008) is u itgekeerd aan stichting G et 

H oekt. In de beantw oording geeft de voorm alig portefeuillehouder aan dat de door de 

deelraad toegekende m iddelen voor 2008 zijn verstrekt aan stichting G et H oekt en een 

deel van de subsidie als voorschot is u itgekeerd. 

 

D e rekenkam er constateert echter dat de deelgem eentelijke bijdrage conform  de 

startnotitie bij het m arketing- en prom otieplan m axim aal het bedrag kon bedragen 

dat in de begroting 2008 w as opgenom en bij de post ‘prom otie’. Voor 2008 is w as deze 
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post begroot op  € 190.000. Op  het m om ent dat de voortgangsrapportage en de 

kadernotitie G et H oekt 2008-2012 in de deelraad w erden behandeld bedroeg het 

verleende subsidiebedrag € 200.000. D e verleende subsidie w as dus hoger dan de 

m axim ale bijdrage die op  dat m om ent m iddels de begroting door de deelraad w as 

goedgekeurd. D aarnaast is de subsidie een dag later, op  26 juni 2008, verhoogd naar  

€ 220.000.  

6-2-2� tw eede voortgangsrapportage 2008 

D eze voortgangsrapportage betreft de periode januari – augustu s 2008 en is besproken 

in de deelraadsvergadering van 30 oktober 2008. Onderdeel van het voorstel tot 

begrotingsw ijziging dat het D B  naar aanleiding van deze voortgangsrapportage doet is 

het verhogen van het budget voor het toeristisch recreatief product m et € 38.000.%$ In 

de voortgangsrapportage staat verm eld dat ten laste van het toeristisch recreatief 

product een subsidie is verleend aan stichting G et H oekt van € 220.000. G esteld w ordt 

dat hiervoor in de begroting voldoende budget beschikbaar w as, aangezien het 

toeristisch recreatief product w as geraam d op  € 227.000. D it bedrag valt echter u iteen 

in een post ‘prom otie’ van € 190.000 en een post ‘evenem enten en activiteiten’ van  

€ 37.000. Zoals eerder verm eld zou  de m axim ale bijdrage van de deelgem eente aan 

stichting G et H oekt zich in 2008 beperken tot het bedrag voor de post ‘prom otie’.  

 

Bij het vervolg van de behandeling van de voortgangsrapportage in de deelraads-

vergadering van 13 novem ber 2008 licht de voorm alig portefeuillehouder toe dat de 

verhoging van de subsidie aan stichting G et H oekt te m aken heeft m et extra kosten 

voor activiteiten die zijn toegevoegd aan het budget van G et H oekt. D e rekenkam er 

heeft echter geconstateerd dat de precaire financiële situatie bij stichting G et H oekt 

aanleiding w as om  de subsidie te verhogen naar € 220.000 (zie paragraaf 3-5). D e 

deelraad stem t u iteindelijk in m et de voorgestelde begrotingsw ijziging. D aarm ee is het 

bedrag dat in 2008 vanuit de post ‘prom otie’ beschikbaar is voor de subsidiëring van 

stichting G et H oekt in lijn gebracht m et het op  26 juni 2008 verleende subsidiebedrag 

van € 220.000.  

 

T u ssen de eerste bespreking van de tw eede voortgangsrapportage 2008 (30 oktober 

2008) en de besluitvorm ing over de tw eede voortgangsrapportage 2008 (13 novem ber 

2008), is de subsidie aan stichting G et H oekt nogm aals opgehoogd m et € 45.000 

afkom stig u it de leefbaarheidsgelden van het H avenbedrijf Rotterdam  N .V. D e 

voorm alig portefeuillehouder heeft hierover in de deelraadsvergadering van 13 

novem ber geen m ededelingen gedaan toen hij een vraag beantw oordde over het 

ophogen van de subsidie naar € 220.000. 

6-2-3� program m abegroting 2009 

In de deelraadsvergadering van 30 oktober 2008 is ook de program m abegroting voor 

2009 aan de orde gew eest. In de program m abegroting 2009 stelt het D B  dat een 

verhoging van het subsidiebudget voor stichting G et H oekt naar € 350.000 nodig is om  

u itvoering te kunnen geven aan de am biteuze plannen. Bij de bespreking van de 

program m abegroting vraagt de deelraad om  het m arketing-, prom otie-, en 

evenem entenplan voor 2009. D e voorm alig portefeuillehouder stelt dat de deelraad dit  
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docum ent al in haar bezit heeft en verw ijst daarbij naar het m arketing- en 

prom otieplan u it 2007 en de kadernotitie u it 2008. D e portefeuillehouder gaat hierm ee 

voorbij aan de toezegging dat jaarlijks een actieprogram m a G et H oekt zou  w orden 

opgesteld.  

 

In aanvulling op  de behandeling van de begroting voor 2009 in de deelraad hebben 

zow el de VVD -fractie als de C D A-fractie in novem ber 2008 schriftelijke vragen gesteld. 

D eze vragen betroffen onder andere de subsidierelatie m et stichting G et H oekt. In 

relatie tot de beantw oording van deze vragen m erkt de rekenkam er het volgende op : 

�� G evraagd is of in de subsidierelatie m et stichting G et H oekt aan de subsidie-

voorw aarden is voldaan. H et D B  geeft aan dat de subsidietoekenning voldoet aan de 

m eest elem entaire voorw aarden van de subsidieregeling. Onduidelijk is w at het D B  

als m eest elem entaire voorw aarden beschouw t. H et D B  verm eldt niet dat het in de 

subsidieverlening voor 2008 op  een aantal punten bew ust is afgew eken van de 

geldende w et- en regelgeving (zie paragraaf 3-4-1). 

�� G evraagd is om  inzicht in het m arketing-, prom otie en evenem entenplan voor 2009 

van stichting G et H oekt. In de beantw oording stelt het D B  dat de deelraad de 

gevraagde inform atie reeds in bezit heeft aangezien de deelraad beschikt over het 

m arketing, prom otie en evenem entenplan 2008 en de kadernotitie G et H oekt 2008-

2012. In de kadernotitie is echter opgenom en dat jaarlijks een actieprogram m a 

w ordt opgesteld, dat tegelijk m et de voorjaarsnota zal w orden aangeboden aan de 

deelraad. Voor 2009 en 2010 zijn deze actieprogram m a’s niet u itgew erkt. 

�� G evraagd is om  inzicht in de kw artaalrapportages van stichting G et H oekt over 2008. 

In de beantw oording geeft het D B  aan dat de ingediende kw artaalrapportages niet 

zijn geaccepteerd en in overleg m et de stichting w orden aangepast. D e rekenkam er 

heeft echter geconstateerd dat de deelgem eente op  dat m om ent (6 novem ber 2008) 

nog geen kw artaalrapportages van de stichting heeft ontvangen. D e eerste 

kw artaalrapportage kw am  binnen op  17 decem ber 2008 (zie tabel 3-4).  

6-2-4� jaarrekening 2008  

In de jaarrekening 2008 is bij de overlopende activa een bedrag van € 196.100 ter 

verrekening m et stichting G et H oekt opgenom en. Echter, van dit bedrag betrof 

€ 175.000 een voorschot op  de subsidie voor 2009, dat eind 2008 aan de stichting w as 

overgem aakt. Enkel het resterende bedrag van € 21.100 w as daadw erkelijk nog te 

verrekenen m et stichting G et H oekt en betrof de factu ren op  naam  van stichting G et 

H oekt, die door de deelgem eente w aren voldaan. In de jaarrekening is niet toegelicht 

dat het bedrag van € 196.100 u it tw ee verschillende elem enten bestond, w aardoor de 

indruk is gew ekt dat het totale bedrag nog openstond ter verrekening m et stichting 

G et H oekt. 

 

D e jaarrekening 2008 is aan de orde gew eest in de deelraadsvergadering van 25 juni 

2009. Voorafgaand aan de behandeling van de jaarrekening in de deelraad heeft de 

deelraad schriftelijke vragen gesteld aan het D B , o.a. over de subidierelatie m et 

stichting G et H oekt. In relatie tot de beantw oording van deze vragen m erkt de 

rekenkam er het volgende op : 

�� G evraagd is w at er is gedaan voor de deelgem eentelijke subsidiegelden en of m en 

het jaarverslag 2008 van de stichting kan ontvangen. In de beantw oording geeft het 

D B  op  23 juni 2009 aan dat de stichting door bestu u rlijke hervorm ing en 

professionalisering het jaarverslag 2008 nog niet heeft ingediend en dat het 

jaarverslag een w eek later beschikbaar zal zijn. U iteindelijk is het jaarverslag een 

m aand later, op  23 ju li 2009, ingediend.  
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�� G evraagd is w aarom  in de staat van inkom ensoverdrachten in de deelgem eentelijke 

jaarrekening een subsidiebedrag van € 220.000 is verm eld terw ijl de accountant 

spreekt over een subsidie van € 265.000. T evens w ordt gevraagd w aarom  de subsidie 

is verleend in de vorm  van een exploitatiesubsidie en niet als budgetsubsidie. In de 

beantw oording geeft het D B  aan dat een subsidie van € 220.000 u it de 

deelgem eentelijke m iddelen is verstrekt en ten laste van de ontvangen 

leefbaarheidsgelden van het havenbedrijf € 45.000 aan G et H oekt is verstrekt. H et D B  

geeft geen anw oord op  de vraag w aarom  sprake is van een exploitatiesubsidie in 

plaats van een budgetsubsidie.  
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B ij de bespreking van het jaarverslag op  25 juni 2009 w ordt de deelraad in de 

gelegenheid gesteld om  (in aanvulling op  de eerder gestelde schriftelijke vragen) 

vragen te stellen aan de toenm alig voorzitter van de com m issie tot onderzoek van de 

rekening (C OR) en de verantw oordelijk portefeuillehouder financiën. D e toenm alig 

voorzitter van de C OR  is sinds 2008 tevens als adm inistrateur betrokken bij stichting 

G et H oekt. D e deelraad vraagt onder andere w aarom  de stichting geen goedkeurende 

accountantsverklaring heeft gekregen, m aar enkel een beoordelingsverklaring en of 

dit problem en oplevert nu  de SvR  2005 een goedkeurende accountantsverklaring eist. 

D e voorzitter van de C OR  neem t de beantw oording van de vragen op  zich en stelt dat 

de accountant geen goedkeu rende accountantsverklaring w ilde geven om dat het 

bestu u r van de stichting slechts u it één persoon bestond. D e accountant heeft volgens 

de voorzitter van de C OR  w el op  basis van de SvR  beoordeeld of alles is gegaan zoals 

het zou  m oeten gaan. D e rekenkam er constateert echter dat stichting G et H oekt door 

haar accountant m eerdere m alen is gew ezen op  het feit dat zij m et een beoordelings-

verklaring niet voldoet aan de eisen van de SvR  2005 (zie paragraaf 4-4-1). 
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B ij de behandeling van de jaarrekening 2008 stelt de voorm alig portefeuillehouder dat 

ASR  in het accountantsrapport geen bezw aren m aakt bij de subsidieverlening aan 

stichting G et H oekt. ASR  kom t in haar accountantsrapport tot de conclusie dat de 

subsidie aan stichting G et H oekt rechtm atig is verleend.%% Echter, gegeven de kritische 

kanttekeningen die ASR  bij de subsidieverlening aan stichting G et H oekt plaatst (zie 

paragraaf 4-6), kan naar m ening van de rekenkam er niet w orden gesteld dat de 

accountant geen bezw aren heeft gem aakt bij de subsidieverlening aan stichting G et 

H oekt.  
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6-2-5� jaarrekening 2009 

In de jaarrekening 2009 van deelgem eente H oek van H olland staat verm eld dat de 

subsidie aan stichting G et H oekt in dat jaar € 559.571,79 bedroeg. D e totale subsidie 

over 2009 bedroeg echter € 584.571,79 (zie tabel 3-3). In dit bedrag dat de deelgem eente 

in de jaarrekening verm eldt, is de verhoging van de subsidie m et € 25.000 (netto) in 

verband m et de activiteiten voor Y our W orld niet m eegeteld.  

 

D e jaarrekening 2009 is behandeld in de deelraadsvergadering op  1 ju li 2010. Op  dat 

m om ent is de deelgem eente nog van plan de stichting in 2010 om  te vorm en tot een 

deelgem eentelijke stichting. D e deelraad vraagt of het m ogelijk is financieel inzicht te 

krijgen in stichting G et H oekt voordat de stichting een deelgem eentelijke stichting 

w ordt. D e voorm alig portefeuillehouder zegt toe dat de deelraad inzage kan krijgen in 

de jaarrekening 2009 van stichting G et H oekt, m aar beveelt de fracties ook aan om  zelf 

bij de stichting te inform eren.  

 

In het accountantsrapport bij de jaarrekening 2009 van de deelgem eente stelt ASR  dat 

de liquiditeitspositie van de stichting onverm inderd zorgelijk is. D e deelraad vraagt in 

dit verband om  een reactie vanuit het D B . D e voorm alig portefeuillehouder licht toe 

dat de problem en w orden veroorzaakt doordat de stichting vaak achteraf subsidie 

krijgt, terw ijl factu ren eerder betaald m oeten w orden. D e problem en bij stichting G et 

H oekt zijn volgens de voorm alig portefeuillehouder niet m eer dan een kasprobleem . 

Ook stelt de voorm alig portefeuillehouder dat de stichting alleen is bevoorschot in 

gevallen w aarbij sprake w as van acute nood om dat factu ren betaald m oesten w orden. 

H ierm ee w ekt de voorm alig portefeuillehouder de indruk dat in het kader van de 

subsidie alleen bevoorschotting heeft plaatsgevonden in geval van financiële nood bij 

stichting G et H oekt. In w erkelijkheid is bij de subsidieverlening echter een 

bevoorschottingsschem a gehanteerd en zijn er lopende het subsidiejaar voorschotten 

aan stichting G et H oekt u itbetaald. D e voorm alig portefeuillehouder stelt dus ten 

onrechte dat de stichting vaak achteraf subsidie krijgt. Financiële nood bij de stichting 

w as w el regelm atig aanleiding om  van de in de verleningsbeschikkingen opgenom en 

bevoorschottingsschem a’s af te w ijken (zie paragraaf 3-4 en 3-5).  

    

6-3� beantw oording sch riftelijke vragen deelraad 

H et DB heeft schriftelijke vragen van de deelraad over de subsidierelatie met stichting G et 

H oekt onjuist en onvolledig beantw oord. H et DB verw ijst voor de beantw oording van bepaalde 

vragen naar stichting G et H oekt, terw ijl de voor de beantw oording benodigde informatie w el 

binnen de deelgemeente voorhanden w as.  

 

In de periode 2008-2010 zijn vanuit de deelraad diverse m alen schriftelijke vragen 

gesteld over de subsidierelatie m et stichting G et H oekt. In deze paragraaf kom t de 

beantw oording van deze schriftelijke vragen aan bod, w aarbij de rekenkam er zal 

aangeven of de beantw oording ju ist en volledig is gew eest, gezien de feiten die in dit 

onderzoek naar voren zijn gekom en. 

6-3-1� pand V V V  

Op 14 februari 2008 heeft de deelraad diverse vragen gesteld over het nieuw e VVV 

inform atiepunt en het pand w aarin m en dit w ilde vestigen. In reactie op  deze vragen 

geeft het D B  op  4 m aart 2008 aan dat zij de gestelde vragen niet kan beantw oorden 

aangezien het nieuw e inform atiepunt van stichting G et H oekt is en de stichting 

verantw oordelijk is voor het pand, de lasten en het personeel. Form eel bestaat de 
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stichting op  dat m om ent echter nog niet. In het licht van deze beantw oording is het 

daarnaast opvallend dat de toenm alig deelgem eentesecretaris op  1 april 2008 het 

huurcontract voor de VVV heeft ondertekend en de deelgem eente drie m aanden lang 

de huurkosten heeft voorgeschoten.   

6-3-2� oprich ting stich ting 

In navolging op  de beantw oording van de vragen over het VVV inform atiepunt stelt de 

deelraad op  17 m aart 2008 diverse vragen over de oprichting van stichting G et H oekt, 

de inschrijving van de stichting bij de K am er van K oophandel en de deelgem eentelijke 

gelden die in de stichting zijn ingebracht. In eerste instantie reageert de voorm alig 

portefeuillehouder via de H oekse K rant. D aarin geeft hij aan dat de stichting nog in 

oprichting is, m aar kw artaalrapportages van de stichting altijd doorgestu urd zu llen 

w orden aan de deelraad. D e kw artaalrapportages van stichting G et H oekt zijn echter 

pas in augustu s 2010 voor het eerst ter inzage gelegd voor de deelraad.  

 

D e form ele beantw oording van de gestelde vragen volgt op  25 m aart 2008. D aarin geeft 

het D B  aan dat de oprichtingsakte van de stichting op  2 april w ordt ondertekend, 

w aarna inschrijving bij de K am er van K oophandel kan plaatsvinden. H et D B  stelt 

tevens dat de stichting zelf verantw oordelijk is voor de w erving van gelden die 

noodzakelijk zijn voor haar bedrijfsvoering. G ebleken is echter dat de voorm alig 

portefeuillehouder rechtstreeks betrokken is gew eest bij het w erven van sponsoren 

voor de stichting.  

6-3-3� subsidieaanvragen en subsidiebesch ikkingen 2008 en 2009 

Op 13 oktober 2009 vraagt de deelraad of hij de subsidieaanvragen van stichting G et 

H oekt en de subsidiebeschikkingen u it 2008 en 2009 kan ontvangen. Ook vraagt de 

deelraad w elke deelgem eentelijke m iddelen in 2008 en 2009 aan de stichting zijn 

afgedragen. Op  14 oktober geeft het D B  aan dat de gevraagde docum enten ter inzage 

liggen bij de griffie en daarin de antw oorden te vinden zijn op  de gestelde vragen.  

6-3-4� stopzetting sam enw erking m et D ucos 

Op 8 januari 2010 stelt de deelraad vragen over het stopzetten van de sam enw erking 

m et D u cos in 2009. G evraagd w ordt of het klopt dat hiervoor geldelijke betaling heeft 

plaatsgevonden en w at dit heeft gekost. In haar reactie verw ijst het D B  voor de 

beantw oording van de vragen naar stichting G et H oekt. M et dit antw oord gaat het D B  

voorbij aan de deelgem eentelijke betrokkenheid bij de onderhandelingen m et D u cos 

over de afkoop  van het contract en het feit dat een aanbod van T ridee aan de 

voorm alig portefeuillehouder de aanleiding vorm de voor het ontbinden van het 

contract m et D ucos (zie paragraaf 3-9). 

6-3-5� kw artaalverslagen en jaarverslag 2009 stich ting G et H oekt 

Op 25 januari 2010 vraagt de deelraad om  inzage in de kw artaalverslagen en het 

jaarverslag 2009 van stichting G et H oekt. D aarnaast vraagt m en w elke activiteiten 

en/of kosten zijn betaald m et de door de deelgem eente verstrekte subsidie in de jaren 

2008 en 2009. In haar reactie geeft het D B  geen expliciet antw oord op  de gestelde 

vragen. H et D B  geeft aan dat de subsidie aan stichting G et H oekt is verstrekt in de 

vorm  van een exploitatiesubsidie. K enm erk van deze subsidievorm  is volgens het D B  

dat de hoogte van de subsidie w ordt bepaald aan de hand van een exploitatiebegroting 

van de subsidiabele activiteiten. D e rekenkam er heeft echter geconstateerd dat niet de 

exploitatiebegroting van de stichting leidend w as bij het bepalen van de hoogte van 
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het subsidiebedrag, m aar het bedrag dat in de begroting van de deelgem eente 

beschikbaar w as voor het toeristisch recreatief product.  

 

H et D B  stelt vervolgens dat zij geen specificatie kan geven van de kosten die zijn 

betaald u it de deelgem eentelijke subsidie, aangezien ca. 50%  van de u itgaven van 

stichting G et H oekt w ordt gedekt door diverse andere bijdragen. Zow el in 2008 als in 

2009 bedroeg de deelgem eentelijke subsidie echter m eer dan 50%  van de inkom sten 

van stichting G et H oekt (zie tabel 2-1). T er inform atie heeft de deelgem eente w el een 

exploitatieoverzicht van stichting G et H oekt bijgevoegd over 2008. In dit overzicht 

staat een bedrag van € 222.690 verm eld als deelgem eentelijke subsidie. D e subsidie 

over 2008 bedroeg echter € 265.000. Voor het overige verw ijst het D B  naar de kw artaal- 

en jaarverslagen van stichting G et H oekt die ter inzage liggen bij de griffie. 

6-3-6� m anagem ent van subsidies 

Op 25 juni 2010 stelt de deelraad diverse vragen over het subsidiebeheer bij de 

deelgem eente. T evens vraagt de deelraad een verklaring voor het feit dat ASR  de 

liquiditeitssituatie van de stichting als zorgw ekkend om schrijft. In de beantw oording 

stelt het D B  dat de Aw b en de SvR  2005 leidend zijn in de w ijze w aarop  de 

deelgem eente m et subsidies om gaat. D it betekent volgens het D B  onder andere dat: 

�� subsidies w orden verleend op  basis van een beschrijving van de voorgenom en 

activiteiten en een financiële begroting; 

�� zow el inhoudelijk als financieel m oet w orden verantw oord w at m et de subsidie is 

bereikt en hoe deze is besteed;  

�� bij subsidies groter dan € 45.000 w ordt een 

beoordelingsverklaring,;accountantsverklaring of assurance rapport gevraagd.  

 

H et D B  verm eldt niet dat in de subsidierelatie m et stichting G et H oekt m eerm alen is 

afgew eken van deze w erkw ijze. Ook verm eldt het D B  niet dat de SvR  bij subsidies 

groter dan € 200.000 een goedkeurende accountantsverklaring vereist. H et D B  w ekt in 

haar beantw oording de schijn dat ook een beoordelingsverklaring kan volstaan bij een 

dergelijk subsidiebedrag. H et D B  geeft geen expliciete verklaring voor de 

zorgw ekkende liquiditeitssituatie bij de stichting, m aar stelt enkel dat dit een eerste 

oordeel van ASR  betreft m et betrekking tot de jaarrekening 2009 van stichting G et 

H oekt.  

 

6-4� oprich ting deelgem eentelijke stich ting 

Bij de behandeling van het voorstel tot omvorming van stichting G et H oekt naar een 

deelgemeentelijke stichting heeft het DB een verkeerde voorstelling van zaken gegegeven. Ten 

onrechte is de indruk gew ekt dat de deelgemeente bevoegd zou zijn de stichting om te vormen 

tot een deelgemeentelijke stichting. Tevens is ten onrechte de indruk gew ekt dat stichting G et 

H oekt een aanzienlijk bedrag mis zal lopen vanw ege de btw -plicht. 

 

H et voorstel voor de om vorm ing van stichting G et H oekt naar een deelgem eentelijke 

stichting is op  18 februari 2010 besproken in de deelraad. D aarbij is vanuit de deelraad 

de vraag gesteld w at de gevolgen zouden zijn w anneer het besluit tot om vorm ing een 

m aand later zou  w orden genom en. In reactie op  deze vraag geeft de voorm alig 

portefeuillehouder aan dat de om vorm ing een technische handeling is om  ervoor te 

zorgen dat de stichting niet langer btw -plichtig is, w aarm ee de stichting € 90.000 m eer 

te besteden zou  hebben. D e rekenkam er constateert dat dit een verkeerde voorstelling 

van zaken betreft, aangezien hierm ee voorbij w ordt gegaan aan het feit dat de 
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stichting de door haar betaalde btw  in aftrek m ag brengen op  de btw  die zij over de 

subsidie m oet afdragen.  

 

D e deelraad vraagt ook w at de gevolgen zijn als de deelgem eentelijke stichting failliet 

gaat. D e voorm alig portefeuillehouder stelt dat dit niet zal gebeuren en dat dit via de 

opdrachtverstrekking aan de stichting voorkom en kan w orden. Volgens de voorm alig 

portefeuillehouder krijgt de deelraad ju ist m eer grip  op  de stichting aangezien zij in de 

deelgem eentelijke stichting zeggenschap  krijgt in de aanstelling van bestu u rsleden bij 

de stichting.  

 

D e voorm alig portefeuillehouder pleit in de deelraadsvergadering van 18 februari 2010 

voor snelle besluitvorm ing zodat de stichting geen geld m isloopt en activiteiten 

doorgang kunnen vinden en w ijst erop  dat er volgens ju risten en accountants geen 

andere m anier is om  het een en ander te regelen. D e deelraad stem t op  18 februari in 

m et het besluit stichting G et H oekt om  te vorm en tot een deelgem eentelijke stichting. 

Vervolgens w ordt de w ijziging van de statu ten van de stichting in gang gezet.  

 

Op  18 m ei 2010 besluit het D B  een ju ridische check u it te laten voeren op  de 

bevoegdheden van de deelgem eente in relatie tot de om vorm ing van stichting G et 

H oekt naar een deelgem eentelijke stichting. D e u itkom sten hiervan, die reeds aan de 

orde zijn gew eest in paragraaf 2-4-4, ontvangt de deelgem eente op  27 augustu s 2010. 

Op  3 septem ber 2010 inform eert het D B  de deelraad dat de om vorm ing van de 

stichting op  korte term ijn niet realiseerbaar is om dat dit geen bevoegdheid is van de 

deelraad. H et D B  geeft daarbij niet aan op  w elke w ijze zij de relatie m et stichting G et 

H oekt in 2010 en volgende jaren w il voortzetten.



bijlagen
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bijlage 1� onderzoeksverantw oording 

algem een en procedure 

D e deelraad H oek van H olland heeft op  4 novem ber 2010 een m otie aangenom en die 

de rekenkam er verzoekt een onderzoek u it te voeren naar de besteding van 

subsidiegelden door stichting G et H oekt en daarbij na te gaan of: 

 

�� de subsidiegelden zijn besteed aan activiteiten w aarvoor de exploitatiesubsidie door 

de deelgem eente is verleend; 

�� in het kader van de subsidierelatie tu ssen de deelgem eente en G et H oekt de 

geldende w et- en regelgeving is nageleefd; 

�� door zow el de deelgem eente als stichting G et H oekt voldoende invulling is gegeven 

aan de taken, bevoegdheden en verantw oordelijkheden die zij in het kader van het 

proces van toezicht en verantw oording behoren te vervullen. 

 

D e rekenkam er heeft per brief d.d. 26 novem ber 2010 aangegeven aan dit verzoek 

gehoor te geven en heeft tegelijkertijd de onderzoeksopzet ter kennisnam e verzonden 

aan de deelraad, aan het dagelijks bestu u r en de gem eentesecretaris.  

 

D e onderzoeksw erkzaam heden zijn in decem ber 2010 begonnen en afgerond in april 

2011. H et onderzoek berust op  verzam eling en analyse van gegevens u it verschillende 

bronnen. D e voorlopige onderzoeksresultaten zijn opgenom en in de conceptnota van 

bevindingen. D eze is 17 juni 2011 voor am btelijk w ederhoor voorgelegd aan de 

deelgem eentesecretaris m et het verzoek u iterlijk 1 ju li 2011 een schriftelijke reactie te 

geven over eventuele feitelijke onjuistheden en onvolkom enheden.  

 

N a verw erking van de ontvangen reacties is de bestuu rlijke nota opgesteld. D eze bevat 

de voornaam ste conclusies en aanbevelingen van de rekenkam er. D e bestu u rlijke nota 

is, m et de nota van bevindingen als bijlage, voor bestu u rlijk w ederhoor voorglegd aan 

het dagelijks bestu u r van H oek van H olland ter attentie van de voorzitter, m evrouw  H . 

R eukem a. D it is gebeurd bij brief van 18 ju li 2011, m et het verzoek u iterlijk 8 augustu s 

2011 te reageren. D e rekenkam er heeft de reactie op  8 augustus 2011 ontvangen. 

onderzoeksm eth ode 

In het onderzoek zijn verschillende onderzoeksm ethoden gehanteerd. T en eerste zijn 

interview s gehouden m et verschillende huidige en voorm alige betrokken 

functionarissen in de am btelijke organisatie. D aarnaast zijn gesprekken gevoerd m et 

de personen die de bestu u rlijke verantw oordelijkheid dragen en droegen. Aanvullend 

hierop  heeft de rekenkam er gesproken m et de voorm alige bestu u rsleden van stichting 

G et H oekt en de voorm alig voorzitter van de raad van toezicht van stichting G et H oekt. 

T evens heeft de rekenkam er in de periode januari-april 2011 gedurende drie dagen op  

locatie de dossiers van stichting G et H oekt ingezien. In bijlage 3 is een overzicht 

opgenom en van geïnterview de en geraadpleegde personen. Verder heeft de 

rekenkam er voor haar onderzoek een analyse van verschillende docum enten 

gem aakt. H et verzam elde m ateriaal bestond u it docum enten van u iteenlopende aard, 

zoals notu len van raadsvergaderingen, notu len van D B  vergaderingen, jaarstu kken, 

w et- en regelgeving, oprichtingsstatu ten etc. In bijlage 4 is een lijst m et geraadpleegde 
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en gebruikte bronnen te vinden. In sam enhang vorm en de docum enten en gesprekken 

de feitelijke basis voor dit onderzoek. 
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bijlage 2� norm enkader en criteria 
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bijlage 3� geïnterview de en geraadp leegde personen 

 

 

D hr. F. Alsem geest m edew erker afdeling beleid &  regie H oek van 

H olland 

D hr. T . Brouw er voorm alig portefeuillehouder financiën H oek van 

H olland 

D hr. A. D aam en deelgem eentesecretaris H oek van H olland 

D hr. W .L. de G root  portefeuillehouder ru im telijke ordening en 

econom ie H oek van H olland 

D hr. L. H illigehekken voorm alig bestu u rslid en voorm alig voorzitter 

stichting G et H oekt 

D hr. J. H u ism an adm inistrateur stichting G et H oekt 

D hr. I. K ap  voorm alig bestu u rslid stichting G et H oekt 

D hr. P. M artijnse voorm alig m anager beleid &  regie H oek van H olland 

D hr. A. van N es voorm alig voorzitter stichting G et H oekt en 

voorm alig voorzitter raad van toezicht stichting G et 

H oekt 

D hr. P. Room er voorm alig portefeuillehouder toerism e en econom ie 

en voorm alig voorzitter dagelijks bestu u r H oek van 

H olland 

D hr. H . van Reisen voorm alig voorzitter raad van toezicht stichting G et 

H oekt 

M evr. H . R eukem a voorzitter dagelijks bestu u r H oek van H olland 

D hr. H . Slagboom  voorm alig bestu u rslid stichting G et H oekt 

M evr. G . van W elsenis  m edew erker beleid &  regie H oek van H olland 
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bijlage 4� geraadp leegde bronnen 

 

 

A lgem ene (deel)gem eentelijke docum enten 

�� Program m abegrotingen periode 2008-2010 deelgem eente H oek van H olland 

�� Productenram ingen periode 2008-2010 deelgem eente H oek van H olland 

�� Jaarrekeningen periode 2008-2010 deelgem eente H oek van H olland 

�� M arketing- en prom otieplan G et H oekt 

�� K adernotitie G et H oekt 2008-2012 

�� Actieprogram m a G et H oekt 2008 

�� K adernota accountantscontrole 2008 en 2009, 7 oktober 2008, vastgesteld door 

gem eenteraad van Rotterdam  op  18 decem ber 2008 

�� N otu len deelraadsvergaderingen H oek van H olland (2007-2010) 

�� N otu len vergaderingen dagelijks bestu u r H oek van H olland (2007-2010) 

�� Voortgangsrapportages 2008 H oek van H olland  

�� Schriftelijke vragen vanuit de deelraad over de subsidierelatie m et stichting G et 

H oekt (2008-2010) 

�� Beantw oording dagelijks bestu u r van schriftelijke vragen deelraad over de 

subsidierelatie m et stichting G et H oekt (2008-2010) 

�� Subsidieverordening Rotterdam  en u itvoeringsregeling 2005 

�� U itvoeringsregeling Subsidieverordening Rotterdam  2005 

 

Specifieke (deel)gem eentelijke docum enten 

�� Verleningsbeschikkingen en opdrachten aan stichting G et H oekt (2008-2010) 

�� Am btelijke adviezen om trent de subsidierelatie m et stichting G et H oekt (2008-2010) 

�� Rapport ‘Professionalisering G et H oekt’, Bosscher &  K lein, april 2009 

�� Advies EFK  Belastingadviseurs aan deelgem eente H oek van H olland, 2 februari 2010 

�� N otu len vergadering dagelijks bestu u r H oek van H olland (2007-2010) 

�� Advies gem eente advocaten Rotterdam  aan deelgem eente H oek van H olland, 27 

augustus 2010 

�� Beleidsregel subsidies H oek van H olland 

�� Accountantsrapporten ASR  bij jaarrekeningen deelgem eente H oek van H olland 

(2008-2009) 

�� Overige correspondentie (brieven en e-m ail) tu ssen de deelgem eente H oek van 

H olland en stichting G et H oekt (2008-2010) 

 

D ocum enten stich ting G et H oek t 

�� Oprichtingsstatu ten stichting G et H oekt 

�� Subsidieaanvragen stichting G et H oekt (2008-2010) 

�� K w artaalrapportages stichting G et H oekt (2008-2010) 

�� Jaarrekeningen/jaarverslagen G et H oekt (2008-2010) 

�� Accountantsverklaringen en accountantsrapporten behorend bij 

jaarrekeningen/jaarverslagen G et H oekt (2008-2010) 

�� N otu len bestu u rsvergaderingen stichting G et H oekt (2008-2010) 

�� Adm inistratie stichting G et H oekt (2008-2010) 
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O verige docum enten en internet 

�� M aassluise courant 

�� w w w .belastingdienst.nl 

�� w w w . w ikipedia.nl 

�� Algem ene w et bestu u rsrecht 
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bijlage 5� jaarlijkse opdrach ten stich ting G et H oekt 

 

 

O pdrach t stich ting G et H oekt 2008 (verstrek t per novem ber 2008) 

1. D e verplichtingen voortvloeiend u it het huurcontract voor de VVV/H oek van 

H olland Store, de verbouw ing en de inrichting van het pand aan de Prins 

H endrikstraat 281. Openingstijden: m a-do 9.00-17.30 u u r, vr 9.00-18.00 u u r, za 10.00-

16.00 u u r, op  beide paas- en pinksterdagen en tijdens zondagse evenem enten van 

12.00-16.00 u u r. 

2. H et beheer en de exploitatie van de VVV/G et H oekt Store. 

�� structu reel aanbod dan w el ontw ikkeling van m inim aal 8 verschillende w andel-

/fiets-/skaterou tes. 

�� structu reel aanbod dan w el ontw ikkeling van m inim aal 10 verschillende 

prom otieprodukten (als t-shirts, paraplu’s etc). 

�� structu reel aanbod dan w el ontw ikkeling van m inim aal 3 inform atieverschaffers (als 

flyers, inform atieboekjes etc) over evenem enten en toeristische attracties in H oek 

van H olland van Rotterdam . 

3. D e u itvoering van het m arketing-, prom otie- en evenem entenplan 2008. 

�� opdrachtverstrekking en coördinatie G et H oekt on Fish en Fiësta op  6 ju li 2008. 

�� opdrachtverstrekking en coördinatie G et H oekt on Live M u sic op  10 augustus 2008. 

�� opdrachtverstrekking en coördinatie Veronica Sunset G rooves op  23 augustus 2008. 

�� opdrachtverstrekking en coördinatie D ag van de H oekenees op  6 sep tem ber 2008. 

�� coördinatie en voorzover nodig opdrachtverstrekking van alle zaterdagevenem enten 

op  de H oekse Brink. 

�� jaarlijkse u itgifte evenem entkalender (N ederlands en Engels) in januari m et 

m inim aal 3 u pdates via evenem entenkalender in het G et H oekt m agazine. 

4. D e realisatie van een W interplein op  de H oekse Brink tijdens de periode 22 

decem ber 2008 tot en m et 4 januari 2009. Afstem m ing over de vorm  en u itvoering 

geschiedt in overleg m et H estia Reukem a. 

5. D e u itvoering van het actieprogram m a 2008 en de doelstellingen u it het G et H oekt 

beleidskader 2008-2012 w aaronder: 

�� het vergroten van de (positieve) naam sbekendheid van H oek van H olland. 

�� het aantrekken van m eer bezoekers naar H oek van H olland. 

�� het u itdragen van het evenem entenaanbod richting gew enste doelgroepen. 

�� het u itdragen van het structurele toeristische aanbod richting gew enste 

doelgroepen. 

6. H et slu iten en beheren van een overeenkom st m et: 

�� D U C OS Productions voor de periode 2008-2010. 

�� Rotterdam  Festivals in verband m et de stedelijke bijdrage. 

�� TOVO voor de Brinkplein evenem enten in het hoogseizoen. 

�� T ridee voor de periode 2009-2011. 

7. H et beheer en de exploitatie van de beeldscherm en op  het Zeeplein, Brinkplein en 

in de VVV/G et H oekt Store, de lichtkrant op  het Zeeplein en de w ebsite 

w w w .gethoekt.nl. 

�� actuele inform atie, niet ouder dan 24 u u r. 

�� system en dienen optim aal te w orden gebruikt. 

�� 35%  van de u itingen is advertentie. 
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�� banners/links naar gerelateerde w ebsites. 

8. D e u itgave van G et H oekt m agazine. 

�� opdrachtverstrekking voor 3 u itgaven van het G et H oek m agazine. 

�� actieve deelnam e tijdens alle redactievergaderingen van het G et H oek m agazine 

door het aandragen van actuele onderw erpen vanuit H oek van H olland. 

�� 50%  van de advertenties in het G et H oek m agazine is gew orven door de Stichting. 

9. H et w erven van sponsors en subsidies van derden en het nakom en van reeds 

gem aakt afspraken tussen deelgem eente en sponsors. 

�� m inim aal € 50.000 w erven aan sponsorinkom sten. 

�� m inim aal € 200.000 w erven aan subsidies (m et u itzondering van de 

deelgem eentelijke subsidie) 

�� sam enstellen van een inform atiepakket ten behoeve van sponsorenw erving. 

10. H et vóór 31 decem ber 2008 initiëren van een businessclub onder de noem er G et 

H oekt. 

11. H et beheren en naleven van de afspraken u it de overeenkom st m et de Stichting 

Rotterdam  M arketing, voor zover deze niet in strijd zijn m et de in dit beleidskader 

genoem de verplichtingen. 

12. Bij initiatieven m et een verw acht bezoekersaantal groter dan 1.000 of initiatieven 

van deelgem eentelijk belang, dient m inim aal 2 m aanden voorafgaand aan het 

evenem ent overleg te w orden gepleegd m et de deelgem eente H oek van H olland. 

13. T erugkoppeling op  bovenstaande zaken in de vorm  van kw artaalrapportages op  

financieel en inhoudelijk gebied, w aar m ogelijk door m iddel van onderbouw ing door 

cijferm atige gegevens. D aarnaast dient een prognose en verschillenanalyse te w orden 

geleverd. T evens dient duidelijk te w orden u it de kw artaalrapportages op  w elke w ijze 

de prestaties kunnen w orden verbeterd. 

 

  

O pdrach t stich ting G et H oekt 2009 (verstrek t per m ei 2009) 

1. D e verplichtingen voortvloeiend u it het huurcontract voor de VVV/H oek van 

H olland Store, de verbouw ing en de inrichting van het pand aan de Prins 

H endrikstraat 281. Openingstijden: m a-do 9.00-17.30 u u r, vr 9.00-18.00 u u r, za 10.00-

16.00 u u r, op  beide paas- en pinksterdagen en tijdens zondagse evenem enten van 

12.00-16.00 u u r. 

2. H et beheer en de exploitatie van de VVV/G et H oekt Store. 

�� structu reel aanbod dan w el ontw ikkeling van m inim aal 8 verschillende w andel-

/fiets-/skaterou tes. 

�� structu reel aanbod dan w el ontw ikkeling van m inim aal 10 verschillende 

prom otieprodukten (als t-shirts, paraplu’s etc). 

�� structu reel aanbod dan w el ontw ikeling van m inim aal 3 inform atieverschaffers (als 

flyers, inform atieboekjes etc) over evenem enten en toeristische attracties in H oek 

van H olland van Rotterdam . 

3. Opdrachtverstrekking en coördinatie van het toeristentreintje tijdens het 

zom erseizoen. 

4. D e u itvoering van het m arketing-, prom otie- en evenem entenplan 2008. 

�� opdrachtverstrekking en coördinatie Veronica Sunset G rooves. 

�� opdrachtverstrekking en coördinatie R T L viert de zom er. 

�� opdrachtverstrekking en coördinatie aan T oVo van alle cu ltu rele 

zaterdagevenem enten in juni, ju li en augustus op  de H oekse Brink. 

�� jaarlijkse u itgifte evenem entkalender (N ederlands en Engels) in januari m et 

m inim aal 3 u pdates via evenem entenkalender in het G et H oekt m agazine. 
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5. Stichting G et H oekt stelt € 10.000 beschikbaar voor de realisatie van een W interplein 

op  de H oekse Brink. 

6. D e u itvoering van het actieprogram m a 2008 en de doelstellingen u it het G et H oekt 

beleidskader 2008-2012 w aaronder: 

�� het vergroten van de (positieve) naam sbekendheid van H oek van H olland. 

�� het aantrekken van m eer bezoekers naar H oek van H olland. 

�� het u itdragen van het evenem entenaanbod richting gew enste doelgroepen. 

�� het u itdragen van het structurele toeristische aanbod richting gew enste 

doelgroepen. 

7. H et slu iten en beheren van een overeenkom st m et: 

�� TOVO voor de Brinkplein evenem enten in de m aanden juni, ju li en augustu s. 

�� T ridee voor de periode 2009-2011. 

8. Afw ikkeling contractuele verplichtingen D U C OS 2009-2010. 

�� de annuleringskosten ad € 50.000 + BT W  voor het jaar 2009 zu llen binnen een 

term ijn van 14 dagen na ontvangst van de betreffende factu ur aan D U C OS 

Productions w orden overgem aakt. 

�� de annuleringskosten ad € 25.000 + BT W  voor het jaar 2010 zu llen in januari 2010 

door D U C OS Productions in rekening w orden gebracht bij stichting G et H oekt, die 

daaropvolgend het totaalbedrag zal overm aken binnen een term ijn van 14 dagen na 

ontvangst van de betreffende factu ur. 

�� ongeacht eventuele tu ssentijdse ontw ikkelingen van w elke aard dan ook, blijft de 

stichting bovengenoem de u itkoopsom m en verschuldigd aan D U COS Productions, 

w elke voldaan zu llen w orden in respectievelijk april 2009 en januari 2010. D eze 

afspraak is onom keerbaar en is niet afhankelijk van w elke denkbare en ondenkbare 

interne of externe toekom stige ontw ikkelingen. 

�� D U C OS Produktions en stichting nem en, na bevestiging, afstand van de 

voorliggende sam enw erkingsovereenkom st w aarm ede alle overeengekom en 

rechten en plichten kom en te vervallen. 

9. H et beheer en de exploitatie van de beeldscherm en op  het Zeeplein, Brinkplein en 

in de VVV/G et H oekt Store, de lichtkrant op  het Zeeplein en de w ebsite 

w w w .gethoekt.nl. 

�� actuele inform atie, niet ouder dan 24 u u r. 

�� system en dienen 95%  van de tijd w erkend te zijn. 

�� 35%  van de u itingen is advertentie. 

�� banners/links naar gerelateerde w ebsites. 

�� de w ebsite gethoekt.nl dient als evenem entensite en dient in zekere zin afw ijkend 

te zijn van de w w w .hoekvanholland.nl site. 

10. D e u itgave van G et H oekt m agazine. 

�� opdrachtverstrekking voor 3 u itgaven van het G et H oek m agazine. 

�� actieve deelnam e tijdens alle redactievergaderingen van het G et H oek m agazine 

door het aandragen van actuele onderw erpen vanuit H oek van H olland. 

�� een derde van de advertenties in het G et H oek m agazine is gew orven door de 

Stichting. 

11. H et w erven van sponsors en subsidies van derden en het nakom en van reeds 

gem aakte afspraken tu ssen deelgem eente en sponsors. 

�� sam enstellen van een inform atiepakket ten behoeve van sponsorenw erving. 

12. H et opzetten en onderhouden van partnerships m et het bedrijfsleven. D it zal vanaf 

2010 resulteren in een businessclub onder de noem er Beach Bu siness C orner of 

H olland. 

�� ontw ikkeling van een program m a m et tegenprestaties. 
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13. H et beheer en de exploitatie van het Zeeplein w aaronder de exploitatie van 10 

m arktkram en op  zonnige stranddagen en tijdens alle w eekenden in ju li, augustu s tot 

en m et sep tem ber. 

14. H et beheren en naleven van de afspraken u it de overeenkom st m et de Stichting 

Rotterdam  M arketing, voor zover deze niet in strijd zijn m et de in dit beleidskader 

genoem de verplichtingen. 

15. Bij initiatieven m et een verw acht bezoekersaantal groter dan 1.000 of initiatieven 

van deelgem eentelijk belang, dient m inim aal 2 m aanden voorafgaand aan het 

evenem ent overleg te w orden gepleegd m et de deelgem eente H oek van H olland. 

16. H et opzetten van een professionele, transparante en toegankelijke financiële 

adm inistratie via een gespecialiseerd adm inistratiekantoor of –afdeling als Rotterdam  

M arketing. 

17. T erugkoppeling op  bovenstaande zaken in de vorm  van kw artaalrapportages op  

financieel en inhoudelijk gebied, w aar m ogelijk door m iddel van onderbouw ing door 

cijferm atige gegevens. D aarnaast dient een prognose en verschillenanalyse te w orden 

geleverd. T evens dient duidelijk te w orden u it de kw artaalrapportages op  w elke w ijze 

de prestaties kunnen w orden verbeterd. 

 

 

O pdrach t stich ting G et H oekt 2010 (verstrek t per januari 2010) 

1. D e verplichtingen voortvloeiend u it het huurcontract voor de VVV/H oek van 

H olland Store, de verbouw ing en de inrichting van het pand.  

2. H et beheer en de exploitatie van de VVV/G et H oekt Store aan de Prins H endrikstraat 

281. 

�� openingstijden: m a-do 9.00-17.30 u u r, vr 9.00-18.00 u u r, za 10.00-16.00 u u r, op  beide 

paas- en pinksterdagen en tijdens zondagse evenem enten van 12.00-16.00 u u r. 

�� structu reel aanbod dan w el ontw ikkeling van diverse w andel-/fiets-/skaterou tes. 

�� structu reel aanbod dan w el ontw ikkeling van diverse prom otieprodukten (als  

   t-shirts, paraplu’s etc). 

�� structu reel aanbod dan w el ontw ikeling van inform atieverschaffers (als flyers, 

inform atieboekjes etc) over evenem enten en toeristische attracties in H oek van 

H olland van Rotterdam  en Rotterdam . 

3. Opdrachtverstrekking en coördinatie van het toeristentreintje tijdens het 

zom erseizoen. 

4. D e u itvoering van het m arketing-, prom otie- en evenem entenplan 2008. 

�� opdrachtverstrekking en coördinatie van alle cu ltu rele zaterdagevenem enten in 

juni, ju li en augustu s op  de H oekse Brink. 

�� jaarlijkse u itgifte evenem entkalender (N ederlands en Engels) in januari m et 

m inim aal 3 u pdates via evenem entenkalender in het G et H oekt m agazine. 

�� uitvoer en beheer van de aangegane overeenkom sten m et TOVO voor de 

Brinkpleinevenem enten in de m aanden juni, ju li en augustus en T ridee voor de 

periode 2009-2011. 

�� opdrachtverstrekking en coördinatie van alle sportevenem enten aan de 

Rechtestraat. 

5. D e u itvoering van het actieprogram m a 2009 en de doelstellingen u it het G et H oekt 

beleidskader 2008-2012 w aaronder: 

�� het vergroten van de (positieve) naam sbekendheid van H oek van H olland. 

�� het aantrekken van m eer bezoekers naar H oek van H olland. 

�� het u itdragen van het evenem entenaanbod richting gew enste doelgroepen. 

�� het u itdragen van het structurele toeristische aanbod richting gew enste 

doelgroepen. 
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6. Afw ikkeling contractuele verplichtingen D U C OS 2009-2010. 

D e annuleringskosten ad € 25.000 + BT W  voor het jaar 2010 zu llen in januari 2010 door 

D U C OS Productions in rekening w orden gebracht bij stichting G et H oekt, die 

daaropvolgend het totaalbedrag zal overm aken binnen een term ijn van 14 dagen na 

ontvangst van de betreffende factu ur. 

7. het beheer en de exploitatie van de com m unicatiem iddelen, w aaronder de 

beeldscherm en (locatie Zeeplein, H oekse Brink en VVV Store), de lichtkrant op  het 

Zeeplein en de w ebsite w w w .gethoekt.nl/w w w .hoekvanholland.nl. 

�� actuele inform atie. 

�� system en dienen 95%  van de tijd w erkend te zijn. 

�� 35%  van de u itingen is advertentie. 

�� banners/links naar gerelateerde w ebsites. 

�� de w ebsite gethoekt.nl dient als evenem entensite en dient in zekere zin afw ijkend 

te zijn van de w w w .hoekvanholland.nl site. 

8. D e u itgave van G et H oekt m agazine. 

�� opdrachtverstrekking voor 3 u itgaven van het G et H oek m agazine in sam enw erking 

m et Jan D irk Stou ten. 

�� actieve deelnam e tijdens alle redactievergaderingen van het G et H oek m agazine 

door het aandragen van actuele onderw erpen vanuit H oek van H olland. 

�� een derde van de advertenties in het G et H oek m agazine is gew orven door de 

Stichting. 

9. H et w erven van sponsors en subsidies van derden en het nakom en van reeds 

gem aakt afspraken tussen deelgem eente en sponsors. 

�� sam enstellen van een inform atiepakket ten behoeve van sponsorenw erving. 

10. H et opzetten en onderhouden van partnerships m et het bedrijfsleven. D it zal vanaf 

2010 resulteren in een businessclub onder de noem er Beach Bu siness C orner of 

H olland. 

�� ontw ikkeling van een program m a m et tegenprestaties. 

11. H et beheren en naleven van de afspraken u it de overeenkom st m et de Stichting 

Rotterdam  M arketing, voor zover deze niet in strijd zijn m et de in dit beleidskader 

genoem de verplichtingen. 

12. Bij initiatieven m et een verw acht bezoekersaantal groter dan 1.000 of initiatieven 

van deelgem eentelijk belang, dient m inim aal 2 m aanden voorafgaand aan het 

evenem ent overleg te w orden gepleegd m et de deelgem eente H oek van H olland. 

13. H et opzetten van een professionele, transparante en toegankelijke financiële 

adm inistratie via een gespecialiseerd adm inistratiekantoor of –afdeling als Rotterdam  

M arketing. 

14. T erugkoppeling op  bovenstaande zaken in de vorm  van kw artaalrapportages op  

financieel en inhoudelijk gebied, w aar m ogelijk door m iddel van onderbouw ing door 

cijferm atige gegevens. D aarnaast dient een prognose en verschillenanalyse te w orden 

geleverd. T evens dient duidelijk te w orden u it de kw artaalrapportages op  w elke w ijze 

de prestaties kunnen w orden verbeterd. 

 

 

G ew ijzigde opdrach t stich ting G et H oek t 2010 (beh orend bij subsidieaanvraag per 

augustus 2010) 

M arketing en Prom otie 

1. D e u itvoering van het actieprogram m a 2009 en de doelstellingen u it het G et H oekt 

beleidskader 2008-2012 w aaronder: 

�� het vergroten van de (positieve) naam sbekendheid van H oek van H olland. 

�� het aantrekken van m eer bezoekers naar H oek van H olland. 



 

 

118 tussen de regels door 

�� het u itdragen van het evenem entenaanbod richting gew enste doelgroepen. 

�� het u itdragen van het structurele toeristische aanbod richting gew enste 

doelgroepen. 

2. D e u itgave van G et H oekt m agazine. 

�� opdrachtverstrekking voor 2 u itgaven van het G et H oek m agazine in sam enw erking 

m et Jan D irk Stou ten. 

�� actieve deelnam e tijdens alle redactievergaderingen van het G et H oek m agazine 

door het aandragen van actuele onderw erpen vanuit H oek van H olland. 

�� een derde van de advertenties in het G et H oek m agazine is gew orven door de 

Stichting. 

3. H et w erven van sponsors en subsidies van derden en het nakom en van reeds 

gem aakt afspraken tussen deelgem eente en sponsors. 

�� sam enstellen van een inform atiepakket ten behoeve van sponsorw erving. 

 

Evenem enten 

4. Opdrachtverstrekking en coördinatie van het toeristentreintje tijdens het 

zom erseizoen. 

5. D e u itvoering van het m arketing-, prom otie- en evenem entenplan 2008. 

�� opdrachtverstrekking en coördinatie van alle cu ltu rele zaterdagevenem enten in 

juni, ju li en augustu s op  de H oekse Brink. 

�� jaarlijkse u itgifte evenem entkalender (N ederlands en Engels) in januari. m et 

m inim aal 3 u pdates via evenem entenkalender in het G et H oekt m agazine. 

6. Afw ikkeling contractuele verplichtingen D U C OS 2009-2010. 

D e annuleringskosten ad € 25.000 + BT W  voor het jaar 2010 zu llen in januari 2010 door 

D U C OS Productions in rekening w orden gebracht bij stichting G et H oekt, die 

daaropvolgend het totaalbedrag zal overm aken binnen een term ijn van 14 dagen na 

ontvangst van de betreffende factu ur 

7. Bij initiatieven m et een verw acht bezoekersaantal groter dan 1.000 of initiatieven 

van deelgem eentelijk belang, dient m inim aal 2 m aanden voorafgaand aan het 

evenem ent overleg te w orden gepleegd m et de deelgem eente H oek van H olland. 

 

Exploitatie VVV shop  

8. D e verplichtingen voortvloeiend u it het huurcontract voor de VVV/H oek van 

H olland Store, de verbouw ing en de inrichting van het pand.  

9. H et beheer en de exploitatie van de VVV/G et H oekt Store aan de Prins H endrikstraat 

281. 

�� openingstijden: m a-do 9.00-17.30 u u r, vr 9.00-18.00 u u r, za 10.00-16.00 u u r, op  beide 

paas- en pinksterdagen en tijdens zondagse evenem enten van 12.00-16.00 u u r. 

�� structu reel aanbod dan w el ontw ikkeling van diverse w andel-/fiets-/skaterou tes. 

�� structu reel aanbod dan w el ontw ikkeling van diverse prom otieprodukten (als  

    t-shirts, paraplu’s etc). 

�� structu reel aanbod dan w el ontw ikeling van inform atieverschaffers (als flyers, 

inform atieboekjes etc) over evenem enten en toeristische attracties in H oek van 

H olland van Rotterdam  en Rotterdam . 

10. H et beheer en de exploitatie van de com m unicatiem iddelen, w aaronder de 

beeldscherm en (locatie Zeeplein, H oekse Brink en VVV Store), de lichtkrant op  het 

Zeeplein en de w ebsite w w w .gethoekt.nl/w w w .hoekvanholland.nl. 

�� voorzien van actuele inform atie, dm v dagelijkse u pdates. 

�� system en dienen 95%  van de tijd w erkend te zijn. 

�� 35%  van de u itingen is advertentie. 

�� banners/links naar gerelateerde w ebsites. 
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�� de w ebsite gethoekt.nl dient als evenem entensite en dient in zekere zin afw ijkend 

te zijn van de w w w .hoekvanholland.nl site. 

11. H et beheren en naleven van de afspraken u it de overeenkom st m et de Stichting 

Rotterdam  M arketing, voor zover deze niet in strijd zijn m et de in dit beleidskader 

genoem de verplichtingen. 

12. H et opzetten van een professionele, transparante en toegankelijke financiële 

adm inistratie via een gespecialiseerd adm inistratiekantoor of –afdeling als Rotterdam  

M arketing. 
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bijlage 6� lijst van afkortingen 

 

 

AO    Adm inistratieve organisatie 

ASR     Audit Services Rotterdam  

Aw b    Algem ene w et bestu u rsrecht 

BBV    Besluit Begroting en Verantw oording 

C OR     C om m issie tot onderzoek van de rekening 

D B     D agelijks bestu u r 

IC      Interne controle 

N vt    N iet van toepassing 

SvR      Subsidieverordening Rotterdam  



de rekenkamer
De gemeenteraad van Rotterdam heeft in december 1997

de Rekenkamer Rotterdam ingesteld. Op 14 mei 2009 is

de heer P. Hofstra RO CIA door de raad voor een termijn

van 6 jaar benoemd en beëdigd als directeur Rekenkamer

Rotterdam.

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 Rotterdam.

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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