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Via een subsidie geeft de gemeente een (tijdelijke) financiële bijdrage aan een organisatie om 
een activiteit te starten die niet (meteen) winstgevend is. De gemeente Ede heeft hier beleid 
voor en de Rekenkamercommissie (RKC) Ede heeft onderzocht of het subsidiebeleid van de 
gemeente Ede zijn doel wel dient, oftewel: voert de gemeente het subsidiebeleid effectief uit?  
 
Soorten en omvang van de subsidies 
De RKC heeft gekeken welke soorten subsidies de gemeente Ede heeft. De subsidies die de 
gemeente Ede verstrekt zijn terug te vinden op de site. Met de vermelding waarvoor de subsidie is 
verleend, wie de ontvanger is en hoeveel geld er is gegeven. De gemeente Ede verleent vooral 
subsidies op het terrein van maatschappelijke dienstverlening, cultuur, sport en onderwijs. De RKC 
concludeert dat de gemeente een goed overzicht heeft van de subsidies die zij geeft. 
 
Hoe ziet het subsidiebeleid eruit? 
Om een subsidie te kunnen geven zijn er regels en beleid gemaakt. De RKC heeft ten behoeve van 
het onderzoek gekeken naar de Algemene Subsidieverordening (ASV), het subsidieproces en 
subsidieregelingen die bepalen of en hoe subsidies worden verleend. Als het gaat om de vraag of 
dit goede kaders zijn ziet de RKC een paar aandachtspunten. Zo is het volgens de RKC niet altijd 
duidelijk welk doel de subsidie dient en hoe dit past bij de doelen die de gemeente (met haar beleid) 
wil behalen. Ook maakt het college van B en W geen bewuste afweging tussen het geven van een 
subsidie of de keuze voor een andere manier waarop een organisatie (financieel) geholpen kan 
worden.  
 
Een paar voorbeelden uit de praktijk 
De RKC heeft een aantal voorbeelden van door de gemeente gesubsidieerde instellingen onder de 
loep genomen. Het gaat om Opella, Sportservice Ede, Pure House Events en muziekvereniging 
Oefening Baart Kunst. Uit deze voorbeelden concludeert de RKC dat het college over het algemeen 
goede afspraken maakt over de manier waarop subsidieontvangers uitleggen hoe ze het geld 
hebben besteed. Ook is vooraf duidelijk welke informatie daarbij vanuit de ontvangers nodig is. Het 
is niet altijd duidelijk wat het gewenste effect van de subsidie voor de Edese samenleving moet zijn. 
Wel blijkt het lastig iets over de effectiviteit van het subsidiebeleid te zeggen, omdat de gemeente 
geen kaders en procedures heeft om dit voor de subsidies te bepalen.  
 
Ruimte voor verbetering 
Uit het rapport van de RKC komt naar voren dat een aantal dingen goed gaat, maar ook dat een 
aantal zaken beter kan. De RKC stelt voor om een uitvoeringskader op te stellen en bij subsidies 
boven € 50.000 uitgebreider te kijken welke activiteiten zijn georganiseerd en wat hiermee is bereikt 
voor de inwoners van Ede. Verder denkt de RKC dat de gemeente er goed aan doet meer 
nadrukkelijk aandacht te besteden aan de doelen die een subsidie heeft en de doelen die de 
gemeente wil bereiken. Hier is winst te behalen. Tot slot kan een afwegingskader helpen bij het 
inzichtelijk maken van de keuze voor een subsidie.  
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