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De gemeente Utrecht heeft sinds 2012 diverse verbeteringen doorgevoerd in de wijze 
waarop zij subsidies verstrekt. Dat concludeert de Rekenkamer Utrecht in haar 
rapport Subsidieverstrekking - wordt gevolgd. Daardoor zal de gemeente op termijn 
beter in staat zijn de resultaten van subsidies in beeld te brengen en mogelijk meer 
resultaten kunnen realiseren. De Rekenkamer signaleert in haar rapport ook risico's 
die de verbetering van de subsidieverstrekking juist in de weg kunnen zitten. 
 
De gemeente verstrekt subsidies aan instellingen om bepaalde resultaten te boeken in de 
samenleving, bijvoorbeeld het verhogen van deelname aan sport, het verbeteren van 
taalvaardigheid van kinderen en het realiseren van een breed cultureel aanbod. De 
Rekenkamer deed een onderzoek naar subsidieverstrekking door de gemeente. De aanleiding 
voor het onderzoek was een verzoek van de gemeenteraad om de uitvoering van zijn 
raadsbesluiten uit 2012 over de verbetering van de subsidieverstrekking kritisch tegen het 
licht te houden. 
 
De Rekenkamer constateert dat de uitvoering van de raadsbesluiten over 
subsidieverstrekking grotendeels op schema ligt en dat eerste resultaten zichtbaar zijn. Het 
subsidieproces wordt gestandaardiseerd en er zijn met de komst van het subsidiebureau 
nieuwe checks and balances in het proces van subsidieverstrekking ingebouwd. De 
Rekenkamer wijst ook op risico's. Het subsidiebureau heeft geen volledig zicht op de 
subsidies die worden verstrekt door de gemeente Utrecht. Het college van B&W laat nog 
niet alle subsidies door het subsidiebureau afhandelen, waardoor controlemomenten worden 
gemist. En het afwegingskader geldverstrekkingen, dat gehanteerd moet worden om de juiste 
keuze te maken voor bijvoorbeeld een subsidie, garantie óf een lening, is nog niet af. Verder 
wijst de Rekenkamer erop dat het college zal moeten blijven nagaan of in de organisatie de 
door de raad beoogde gedragsverandering daadwerkelijk tot stand komt. 
 
De kritische doorlichting van alle individuele subsidieregelingen door het college van B&W 
beoordeelt de Rekenkamer als een cruciale stap in de verbeterslag. Deze doorlichting vergt 
weliswaar meer tijd dan verwacht, maar levert in de toekomst waarschijnlijk betere 
sturingsmogelijkheden en meer zicht op de resulaten van subsidies op. De transparantie over 
de subsidieverstrekking is nu al vergroot doordat steeds meer subsidies via de gemeentelijke 
website worden aangeboden. 
 
Op de raadsinformatieavond van 5 november 2013 zal de Rekenkamer een toelichting geven 
op de conclusies en aanbevelingen in haar rapport Subsidieverstrekking - wordt gevolgd.  
 

Noot voor de redactie: Voor meer informatie over het rekenkamerrapport kunt u contact opnemen met Watze de 

Boer, voorzitter Rekenkamer, tel. 06-51314378, of Floris Roijackers, secretaris Rekenkamer, tel. 030-2861391 / 

06-28352620. Voor meer informatie over de Rekenkamer Utrecht: www.rekenkamer.utrecht.nl 


