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Uitgangspunt

Een subsidie is een beleidsinstrument. Met een 

subsidie wordt een bijdrage geleverd aan de 

doelen van het bestuursorgaan (4.2.4.1 Awb). Het 

doel moet vastliggen in beleid of subsidie-

regelingen. 



Doeltreffendheid: worden de beoogde doelen 
gerealiseerd?

Effecten: wat zijn de gevolgen van beleid?

Effectiviteit: draagt het beleid bij aan de realisatie van 
de beoogde doelen? 

Doeltreffendheid, effecten en 
effectiviteit



Subsidies door de jaren heen 



Begin goed, anders komt het niet meer goed:

▪ Heldere doelen

▪ Heldere beleidstheorie

▪ Koppeling tussen maatschappelijke doelen en 

activiteiten

▪ Nulmeting

▪ Indicatoren

→ In de praktijk zelden het geval

Randvoorwaarden voor 
effectiviteitsmeting



‘Sociale cohesie’

Operationalisatie gemeente Utrecht:

▪ ik woon in een gezellige buurt waar veel 
saamhorigheid is

▪ de mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks
▪ ik voel mij thuis bij de mensen die in deze buurt 

wonen
▪ de mensen gaan in deze buurt op een prettige 

manier met elkaar om

Indicatoren sociaal domein



Indicatoren sociaal domein



In gemeentelijk rekenkameronderzoek is het in de 

praktijk niet mogelijk om de effectiviteit van subsidies 

te bepalen.

Stelling



Van belang voor ambtelijke organisatie én 

gesubsidieerde organisatie

▪ Uitvoeringskosten 

▪ Subsidies < € 5.000: € 25 – € 125 per € 100

▪ Subsidies > € 50.000: max. € 1,50 per € 100

▪ Andere eisen voor kleine en grote subsidies

Interne doelmatigheid



▪ Onderbouwing in aanvraag van subsidiebedrag

▪ Vaak gebaseerd op:

▪ bedrag jaar ervoor 

▪ exploitatietekort

▪ nattevingerwerk?

Indicatoren voor doelmatige 
subsidies (kostenbeheersing)





▪ Onderbouwing in aanvraag van subsidiebedrag

▪ Vaak gebaseerd op:

▪ bedrag jaar ervoor

▪ exploitatietekort

▪ nattevingerwerk?

▪ Controle en verantwoording achteraf

▪ Lager vaststellen mogelijk

Indicatoren voor doelmatige 
subsidies (kostenbeheersing)



Welke andere indicatoren zijn denkbaar voor de 

doelmatigheid van subsidies?

Vraag



Rol gemeenteraad



De invloed van de gemeenteraad op gemeentelijke 

subsidies is klein. 

Stelling



Vragen / discussie
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