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1. Inleiding 

Subsidies vormen voor gemeenten een belangrijk instrument voor het realiseren van 
maatschappelijke effecten. Met de verstrekking van subsidies wordt beoogd dat activiteiten en 
prestaties van de subsidieontvanger bijdragen aan de realisatie van de doelen van het gemeentelijke 
beleid.  
 
De fracties in de gemeenteraad van Smallingerland hebben bij een inventarisatie van mogelijke 
onderzoeksonderwerpen aan de rekenkamer aangegeven meer inzicht te willen verkrijgen in het 
subsidiebeleid van de gemeente. In het bijzonder hebben zij interesse in de doeltreffendheid en 
doelmatigheid van de subsidies aan twee instellingen, namelijk:  

 Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.); een brede welzijnsorganisatie met als 
doel om mensen, organisaties, wijken en dorpen met elkaar te verbinden  

 De Lawei: het theater van de gemeente Smallingerland dat daarnaast een functie heeft met 
betrekking tot cultuureducatie voor kinderen en jongeren in het onderwijs in Smallingerland. 

Het betreft hier twee van de grotere subsidie-ontvangende organisaties in de gemeente.  
 
Dit heeft geleid tot een rekenkameronderzoek naar het subsidiebeleid van Smallingerland, op basis 
van de navolgende centrale onderzoeksvraag:  
 
Centrale onderzoeksvraag 
In hoeverre heeft de gemeente inzicht in de doeltreffendheid en doelmatigheid van subsidies voor 
de periode 2015- voorjaar 2020 en wat is specifiek de doeltreffendheid en doelmatigheid van de 
subsidies aan M.O.S. (inclusief Iduna) en De Lawei (inclusief de voormalige Meldij)? 

 
Uit deze hoofdvraag is een aantal deelvragen afgeleid. Deze hebben betrekking op de volgende 
thema’s:  

 Beleid en proces algemeen 
 Rol van de raad in het algemeen en specifiek voor de beide casussen 
 Doelen, prestaties en effecten; algemeen en specifiek voor de twee casussen 
 Evaluatie en verantwoording: algemeen en specifiek voor de twee casussen 

De concrete formulering van alle deelvragen, en de beantwoording daarvan is opgenomen in 
hoofdstuk 4. 
 
In rekenkameronderzoek is het gebruikelijk om te werken met een normenkader op basis waarvan de 
bevindingen kunnen worden getoetst en gewaardeerd. Bij aanvang van dit onderzoek is zo’n 
normenkader door de onderzoekers opgesteld en in overleg met de rekenkamercommissie 
vastgesteld. Dit kader is opgebouwd uit normen die in eerdere onderzoeken van diverse 
rekenkamercommissies zijn benut. Het normenkader is met de organisatie gedeeld bij het 
startgesprek. 
 
Het onderzoek is in een aantal stappen uitgevoerd. Allereerst was er een startbijeenkomst met de 
ambtelijke organisatie. Deze bijeenkomst heeft na de zomer van 2020 plaatsgevonden.  
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Vervolgens is aan de hand van documentenstudie en gesprekken met zowel ambtenaren en de 
portefeuillehouders het gemeentelijk beleid geïnventariseerd.  
In het najaar van 2020 is de aandacht vervolgens geconcentreerd op twee specifieke en belangrijke 
subsidierelaties van de gemeente, namelijk die met M.O.S. en De Lawei. Ook deze fase is begonnen 
met een documentenstudie. Onder meer is aandacht besteed aan het in kaart brengen van de 
financiële stromen met betrekking tot deze organisaties. In uitgebreide gesprekken met medewerkers 
van zowel M.O.S. als De Lawei zijn de verkregen inzichten nader uitgewerkt. De aldus verkregen 
inzichten zijn verder verdiept in een gezamenlijk gesprek met zowel medewerkers van de gemeente 
als die van de beide instellingen. Dit gesprek heeft in januari 2021 plaatsgevonden. 
De inhoudelijke onderzoeksactiviteiten zijn in februari 2021 afgesloten met een digitale 
groepsbijeenkomst waaraan verschillende raadsleden hebben deelgenomen. 
 
Vervolgens is alle verkregen informatie beschreven en geanalyseerd en verwerkt in het navolgende 
rapport.  
In het volgende hoofdstuk wordt allereerst het gemeentelijk beleid in het algemeen beschreven. In 
hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de subsidierelatie met respectievelijk M.O.S. en De Lawei. Zowel de 
hoofdstukken 2 en 3 worden afgerond met de beantwoording van de relevante onderzoeksvragen.  
 
In hoofdstuk 4 worden de opbrengsten van een nadere analyse van het subsidiebeleid gepresenteerd. 
Deze worden getoetst aan het in het kader van dit onderzoek opgestelde normenkader. Vervolgens 
wordt de rapportage afgesloten met conclusies en aanbevelingen.  
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2. Beschrijving van het beleid 

2.1 Inleiding 
In 2007 heeft de rekenkamercommissie van Smallingerland onderzoek gedaan naar het 
subsidiebeleid van de gemeente. Dat onderzoek verschafte een goed inzicht in het toenmalige beleid. 
Bovendien bevatte de rapportage betrekkelijk veel aanbevelingen om het beleid te versterken. Deze 
aanbevelingen zijn alle opgenomen in bijlage D.  
Tijdens het doorwerkingsonderzoek en het huidige onderzoek is gebleken dat het toenmalige 
onderzoek heeft bijgedragen aan het actualiseren en beter borgen van het subsidiebeleid van de 
gemeente. De gemeente heeft onder meer een kadernota subsidiebeleid opgesteld, op basis waarvan 
in 2009 de subsidieverordening is aangepast en vastgesteld. Deze heeft weer de basis gelegd voor 
concrete procedures en werkinstructies met betrekking tot de uitvoering van het subsidiebeleid. Met 
de kadernota, de aangepaste subsidieverordening en de daarop gebaseerde procedures gaf de 
gemeente opvolging aan verschillende door de rekenkamer gedane aanbevelingen.  
In het huidige onderzoek is nu gebleken dat niet alle aanbevelingen volledige opvolging hebben 
gekregen. In bijlage D. is dit per aanbeveling aangegeven.  

2.2 De basis van het beleid 
Subsidies zijn erop gericht om zowel organisaties als eenmalige of jaarlijks terugkerende activiteiten 
en evenementen op het gebied van de amateurkunst, welzijn en sport te ondersteunen. De 
subsidieverordening1 biedt een generiek raamwerk voor al deze vormen van subsidies.  
De verordening is uitgewerkt in beleidsregels2. Naast de generieke set gelden er per categorie van 
subsidie-ontvangende organisaties specifieke regels. De onderscheiden categorieën zijn: 

 Structurele subsidies amateurkunst  
 Subsidie voor jaarlijks terugkerende en eenmalige evenementen en activiteiten cultuur 
 Subsidie voor eenmalige evenementen en activiteiten 
 Subsidie Cultuurhistorie  
 Subsidies voor jaarlijks terugkerende en voor eenmalige evenementen en activiteiten sport 
 Subsidies voor vrijwilligersorganisaties Eenmalige Subsidies Jubilea 
 Subsidies specifiek voor instellingen / organisaties binnen welzijn, cultuur en sport 

 
In de beleidsregels zijn voor verschillende categorieën van aanvragende instanties aanvullende regels 
gespecificeerd waar de aanvraag aan moet voldoen. Zo moeten vrijwilligersorganisaties die een 
aanvraag doen voor structurele subsidies verslag uitbrengen van de activiteiten die in het voorgaande 
jaar zijn uitgevoerd. Aanvragers voor wijk- en dorpsactiviteiten moeten bij de aanvraag een plan 
inleveren en garanderen dat het plan binnen een jaar wordt uitgevoerd.  
  

                                                      
1  Algemene subsidieverordening 2009 
2  Beleidsregels subsidies welzijn, cultuur en sport 2017 
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Bij instellingen die relatief hoge subsidiebedragen ontvangen, zoals De Lawei, M.O.S., de bibliotheek, 
het museum en het sportbedrijf zijn er ook aanvullende regels gericht op de wijze van verantwoording  
en de gewenste financiële reserves3. Bij specifieke instellingen, zoals dorpshuizen, worden de 
maximaal te verstrekken subsidiebedragen genoemd. Bij verschillende verenigingen, zoals 
bijvoorbeeld de scouting, wordt aangegeven welk subsidiebedrag per lid wordt verstrekt.   
 
Het subsidiebeleid van de gemeente Smallingerland is daarmee gebaseerd op algemene 
uitgangspunten, die voor verschillende categorieën uitgewerkt zijn in specifieke voorwaarden en 
regels.  
In het beleid zijn geen bepalingen aangetroffen die betrekking hebben op maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Voor zover bekend ontwikkelt de gemeente in de context van het 
subsidiebeleid geen verdere acties op dit thema.  
Bij enkele grotere subsidie-ontvangende instellingen die zowel gebruik maken van een specifiek 
gebouw en (veel) personeel in dienst hebben worden afspraken vastgelegd over het onderhoud van 
de gebouwen en over ‘goed werkgeverschap’.4  
Specifieke inspanningsverplichtingen van eindgebruikers (zoals bijvoorbeeld ouders die verplicht 
worden om te helpen in de kantine) zijn niet aangetroffen.  
In dit onderzoek is vastgesteld dat Smallingerland voorheen wel ‘subsidies in natura’ kende, maar dat 
daar sinds enige tijd geen sprake meer van is. Elke ‘dienst’ die de gemeente aan een instelling, 
vereniging of organisatie levert, wordt gefactureerd.5  

2.3 Organisatie en Proces 
Binnen de gemeentelijke organisatie is de beoordeling van aanvragen en het verstrekken van 
subsidies ondergebracht bij de diversie vakinhoudelijke teams. Zo vallen subsidies die betrekking 
hebben op welzijn of cultuur onder het team ‘Samen Leven’ en vallen subsidies die betrekking hebben 
op het innovatiecluster onder het team ‘Ondernemen en Ontwikkelen’. Beleidsmedewerkers binnen 
elk team zijn accounthouder voor één of meer subsidieregeling of voor een subsidie-ontvangende 
instelling. Dat betekent dat zij de contacten onderhouden met de verenigingen of instellingen die 
gebruik maken van de desbetreffende subsidie. Tevens verzorgen zij de procedure, vanaf beoordeling 
van de aanvraag, via het opstellen van de beschikking, naar de verstrekking van de subsidie en de 
controle op de besteding.  
Een aanvraag tot een subsidie leidt tot een beoordeling door een ambtelijk medewerker. De 
beoordeling is om te beginnen gebaseerd op de vraag of de aanvraag voldoet aan enkele formele 
vereisten, die gespecificeerd zijn in de beleidsregels. Daarnaast wordt ook door de behandelend 
ambtenaar getoetst of het met de subsidie beoogde doel aansluit bij gemeentelijke beleidsdoelen, 
zoals deze zijn vastgelegd in het collegeprogramma of in relevante beleidsnota’s. Als is vastgesteld of 
de aanvraag aan deze criteria voldoet, ontvangt de aanvrager een beschikking.  

                                                      
3  In deze aanvullende beleidsregels wordt door de gemeente aan verschillende instellingen, waaronder De Lawei en M.O.S., 

de verplichting opgelegd om een algemene reserve aan te houden, bedoeld voor het opvangen van eventuele nadelige 
exploitatieresultaten. Deze reserve dient maximaal 15% te bedragen van het subsidiebedrag dat een instelling in een 
boekjaar ontvangt, dan wel van de jaaromzet van die instelling, als er sprake is van relatief veel extra gegenereerde 
inkomsten. Als de reserve groter is dan 15% staat in de richtlijnen dat de gemeente dit bedrag kan inhouden op de te 
verstrekken subsidie. 

4  Hieronder wordt verstaan dat optimaal rekening wordt gehouden met de belangen en gevoelens van medewerkers vanuit 
de overtuiging dat dit voordeel heeft voor allen.  

5  De mogelijkheid bestaat dan nog wel dat de gemeente bepaalde diensten, zoals de verhuur van gebouwen of (sport-)velden 
beneden de kostprijs aanbiedt. Langs die weg zou er dan alsnog sprake kunnen zijn van ‘subsidie in natura’. In dit 
onderzoek is een analyse van de kosten voor het ter beschikking stellen van dergelijke diensten in verhouding tot de aan 
diverse instellingen in rekening gebrachte kosten niet aan de orde geweest. Daarmee kunnen er geen uitspraken worden 
gedaan of hiervan sprake is.    
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Dit is een betrekkelijk beknopt formeel document, waarin de gemeente het voornemen om de subsidie 
te verlenen bevestigt en ook de formele randvoorwaarden specificeert. Als er tussen de gemeente en 
de ontvanger afspraken worden gemaakt over de met de subsidie te bereiken inhoudelijke doelen, 
worden die in bijlagen bij de beschikking vastgelegd.  
Alle voornemens om subsidie te verlenen worden opgenomen in een intern document, dat aangeduid 
wordt als de ‘subsidiestaat’. Dit document wordt als bijlage bij de gemeentelijke begroting gevoegd. 
De gemeenteraad stelt in elk jaar in november de begroting vast. Daarmee worden dan ook de te 
verlenen subsidies door de gemeenteraad goedgekeurd en worden de subsidieontvangers vervolgens 
bericht dat het voornemen om de subsidie te verlenen is bevestigd. Aansluitend worden de bedragen 
uitgekeerd.  
Medewerkers van het team financiën van de gemeente hebben bij verschillende fasen in het proces 
van subsidieverlening een ondersteunende en controlerende taak. Voorafgaand aan de ontvangst van 
subsidieaanvragen bepalen deze medewerkers welke ‘subsidieruimte’ nog beschikbaar is. Dit is een 
procedure waarin bij aanvang wordt bepaald welke bedrag op de begroting beschikbaar en benodigd 
is voor de te verlenen subsidies.6 Aan het einde van het subsidieproces controleren deze 
medewerkers de door de gesubsidieerde instellingen verstrekte verantwoording op financiële 
aspecten, onder meer door het bestedingsverslag van de gesubsidieerde instelling te vergelijken met 
de in de beschikking toegezegde bedragen. Volgens de algemene voorschriften geldt dat instellingen 
die meer dan € 50.000, - subsidie ontvangen, bij de verantwoording ook een accountantsverklaring 
moeten voegen. Over hun bevindingen rapporteren zij aan de inhoudelijke accounthouder van het 
desbetreffende vakinhoudelijke team.  
Daarnaast voeren medewerkers van het team concern van de gemeente periodiek interne controles 
uit. Dergelijke controles richten zich vooral op de naleving van de interne procedures. Te denken is 
aan kwesties of er  bij verleende subsidies sprake was van een concrete aanvraag en of deze aan de 
procedurele vereisten voldeed. Ook kunnen zij controleren of de subsidie-ontvangende organisatie 
daarover een verantwoordingsverslag heeft verstrekt.7  
De besteding van en de verantwoording over de subsidies worden tevens, op rechtmatigheid, 
gecontroleerd door de gemeentelijk accountant bij de controle van de jaarrekening. In de afgelopen 
jaren heeft deze accountant geen aanleiding gezien om opmerkingen te maken over de verleende 
subsidies en het onderliggende proces. 
In een recente rapportage van Deloitte aan de raad zijn echter wel enkele tekortkomingen in het 
functioneren van de gemeentelijke financiële administratie geconstateerd. Onder meer is vastgesteld 
dat binnen de gemeentelijke organisatie niet altijd aantoonbaar is dat de naleving van financiële 
procedures en controles in de praktijk conform de voorschriften is uitgevoerd. In dat verband is 
geconstateerd dat er geen sprake is van ‘zichtbare controle op de toetsing van de subsidieaanvraag 
en toekenning’.8   
Onder het aandachtsterrein van het gemeentelijke team ‘Samen Leven’ vallen, in vergelijking met 
andere gemeentelijke teams, relatief veel subsidies. Binnen dit team is er een projectondersteuner die 
het administratieve proces met betrekking tot subsidieverlening bewaakt.  
  

                                                      
6  In hun advies nemen zij mee hoeveel budget er in totaal voor een cluster aan subsidies beschikbaar is. Tevens nemen zij 

kennis van relevante financiële ontwikkelingen, zoals mogelijke stijging van loonkosten bij subsidie-ontvangende instanties, 
inflatie e.d. 

7  Belangrijk is om te noemen dat de medewerkers van dit team dergelijke controles niet aanvullend uitvoeren op de reguliere 
procedures. De primaire taak van deze medewerkers is om een toets te doen op de naleving van de interne procedures. Zij 
hebben dus geen inhoudelijke rol in de beoordeling van de aanvraag zelf. Zij controleren ook niet elke aanvraag.  

8   Deloitte: raadsbrief van 1 februari 2021, Bijlage C, bevinding 8.  
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Op basis van de interviews en een in het kader van het onderzoek ontvangen processtaat9 kan de 
gebruikelijke procedure als volgt worden beschreven:  
 
Beschrijving subsidieproces binnen het team ‘Samen Leven’ 
In het vroege voorjaar (februari/maart) stuurt de projectondersteuner aan alle organisaties die vorig 
jaar een (structurele) subsidie hebben ontvangen/aangevraagd een mail waarin deze organisaties 
er op worden geattendeerd dat zij voor 1 mei een aanvraag moeten doen voor het komende jaar. 
De mail bevat een link naar een digitaal aanmeldformulier. Als dat formulier wordt ingevuld en 
verzonden, komt dat automatisch binnen in het zaaksysteem.  
Alle subsidieaanvragen worden gecontroleerd door de verantwoordelijke beleidsmedewerker. 
Vervolgens kan het voornemen om de subsidie te verlenen in de subsidiestaat worden opgenomen. 
Per subsidie gebeurt dit in de vorm van een regel voor de subsidiestaat. Desgewenst kunnen 
organisaties die een subsidie aanvragen voor een bedrag minder dan € 5.000 op jaarbasis een 
aanvraag doen voor 2 jaar.  
De projectondersteuner verzamelt alle oordelen/teksten en verwerkt die in de subsidiestaat. Die 
subsidiestaat wordt gedeeld met het team financiën en op die manier ook, na autorisatie en 
besluitvorming door het College van B&W, verwerkt in de begroting. In november wordt de 
subsidiestaat, als onderdeel van de begroting, besproken en vastgesteld in de raad. Vervolgens kan 
de projectondersteuner de beschikkingen definitief maken en versturen. De beschikkingen met 
bedragen lager dan € 5.000 worden door de projectondersteuner verzonden, de beschikkingen met 
bedragen hoger dan € 5.000 worden door een inhoudelijk medewerker van het team behandeld.  

 
Uit de beschrijving blijkt onder meer dat het huidige subsidieproces is geborgd in het gemeentelijk 
zaaksysteem. De formele documenten die betrekking hebben op de aanvraag, beoordeling, 
beschikking en verstrekking van de subsidies worden geregistreerd in dit systeem.  
Zoals eerder genoemd worden alle voornemens om subsidies te verlenen opgenomen in een 
zogenaamde subsidiestaat, die een bijlage vormt bij de gemeentelijke begroting. Het totaalbedrag aan 
te verlenen subsidies is opgenomen in de begroting.10 Besluitvorming over de begroting vindt door de 
gemeenteraad plaats. In de jaarrekening, die eveneens wordt vastgesteld door de gemeenteraad, 
wordt verantwoording afgelegd over de besteding.11 Daarmee maken de te verlenen en verleende 
subsidies deel uit van de reguliere planning- en control-cyclus. De raad ontvangt daarmee informatie 
over alle bedragen waarvan het voornemen bestaat om die aanvragers te verstrekken.  
In het onderzoek zijn met betrekking tot het proces de volgende aandachtspunten gebleken: 

 Zoals in vele gemeenten zijn zaaksystemen bedoeld om alle gemeentelijke processen met 
betrekking tot gemeentelijke diensten en producten mee te kunnen aansturen, volgen en 
vastleggen. Het vraagt daarmee veel van de inrichting van een gemeentelijk zaaksysteem om die 
veelzijdigheid in procedures in één systeem te kunnen vatten. Ervaren wordt dat registreren en 
volgen van een betrekkelijk overzichtelijk proces als subsidieverlening in het zaaksysteem relatief 
veel handelingen kent. De gemeente oriënteert zich op alternatieve systemen 

 De eerder genoemde bevindingen van Deloitte maken duidelijk dat het papieren proces op 
zichzelf voldoende waarborgen kent voor goede controles, maar dat niet aantoonbaar is dat deze 
ook alle in de praktijk worden nageleefd;  

 de uitwisseling van kennis en ervaring met subsidieprocessen tussen de diverse gemeentelijke 
teams wordt als beperkt ervaren. Hierdoor worden kansen op onderlinge kennisdeling niet benut.  

                                                      
9   Dit betreft een intern document dat te omschrijven valt als een activiteitenplanning met daarbij aangegeven de 

taakverantwoordelijke. 
10  In de Begroting 2020-2023 van de gemeente is zo’n subsidiestaat opgenomen als bijlage K op pagina 148.  
11  Deze verantwoording in de jaarrekening vindt plaats op het niveau van programma´s, en binnen de programma’s op 

inhoudelijke activiteiten. In de jaarrekening is daarmee niet direct terug te vinden hoe de subsidies zijn besteed.  
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 procesmatig is de basis op orde, maar vanuit de organisatie wordt gesteld dat de inhoudelijke 
(juridische) kennis over het subsidieproces, zoals de zorgvuldigheidseisen die aan het proces 
moeten worden gesteld, binnen de organisatie beperkt aanwezig is. Niet alle beleidsinhoudelijke 
medewerkers zijn geschoold in relevante juridische kennis. In dit verband is genoemd dat er in de 
teams geregeld vragen leven over de juridische borging van processen en besluiten. 

2.4 Inhoudelijke doelen en prestaties 
In het onderzoek is gebleken dat zowel medewerkers van de gemeente als hun contactpersonen bij 
diverse gesubsidieerde instellingen aandacht hebben om de in het kader van het subsidiebeleid 
toegekende gelden te vertalen naar concrete doelen, prestaties en effecten. Onder meer worden 
binnen de organisatie rond verschillende thema’s zogenaamde ‘doel-middelen-bomen’ uitgewerkt. In 
de gesprekken is aangegeven dat de uitwerking van dergelijke ‘bomen’ overigens nog geen 
gemeengoed is binnen de organisatie, het beperkt zich tot enkele medewerkers. Met dergelijke ’doel-
middelen-bomen’ wordt bedoeld dat inzichtelijk gemaakt wordt welke subsidies er zijn, hoeveel geld 
daarmee is gemoeid en hoe die vervolgens gekoppeld kunnen worden aan de daarmee beoogde 
maatschappelijke opbrengsten en effecten. Als dergelijke verbanden zijn gelegd, kan ook in de loop 
van een jaar gericht worden gevolgd of die opbrengsten en effecten aantoonbaar zijn. Daarnaast 
worden met de grotere subsidieontvangers (M.O.S, de bibliotheek, het museum, De Lawei en het 
Sportbedrijf) prestatieovereenkomsten afgesloten.  
 
Binnen de organisatie bestaat de ambitie om het subsidiebeleid meer inhoudelijke diepgang te geven, 
zodat de koppeling tussen verstrekte subsidies en te bereiken maatschappelijke resultaten meer 
frequent kan worden gelegd. Realisatie van deze ambitie wordt echter als lastig ervaren. Daarvoor zijn 
verschillende redenen. In verschillende interviews is aangegeven dat het binnen de organisatie aan 
voldoende capaciteit en kwaliteit ontbreekt om dit goed op te pakken. Landelijke ontwikkelingen en 
onderzoeken worden wel gevolgd en daaruit verkregen inzichten over bewezen interventies worden 
ook in Smallingerland ingezet.  
Het gesprek over het uitwerken en concretiseren van de met de subsidies te realiseren 
maatschappelijke doelen wordt eveneens met gesubsidieerde instellingen gevoerd. Dit gebeurt met 
name tijdens reguliere overlegmomenten. Die gesprekken zijn grotendeels procedureel en kwalitatief 
van aard. Tijdens deze gesprekken komt vooral aan de orde of de besteding van de subsidies, en de 
daaraan gekoppelde activiteiten en processen, zich volgens plan ontwikkelen. Als er afwijkingen zijn 
van de oorspronkelijke afspraken12  wordt ook gesproken over de redenen daarvoor en de 
mogelijkheid om alternatieve aanpakken te beproeven. Van het overleg en de inzichten wordt een 
gespreksverslag opgesteld. Voor zover bekend worden de verslagen van deze overleggen niet 
gezamenlijk geanalyseerd. Dat impliceert dat er ook geen gesprek plaatsvindt over de inzichten die 
aan dergelijke analyses zouden kunnen worden ontleend. Een dergelijk gesprek zou kunnen bijdragen 
aan het bevorderen van de kennis over subsidieprocessen binnen de gemeentelijke organisatie. 

                                                      
12  Afwijkingen kunnen het gevolg zijn van sterk gewijzigde maatschappelijke omstandigheden (zoals bijvoorbeeld de 

Coronacrisis), waardoor sommige activiteiten niet meer passen in de nieuwe situatie. Daarnaast kan ook blijken dat de 
positionering en inrichting van sommige voorgenomen activiteiten toch niet voldoende aansluiten bij de veronderstelde 
vraag. In die situatie kan in onderling overleg besloten worden tot een andere inrichting van die activiteiten. Verder kan het 
natuurlijk ook voorkomen dat zich in de loop van een jaar onverwachte uitdagingen aandienen, waar direct op geanticipeerd 
moet worden.  
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2.5 Verantwoording en evaluatie 
Binnen het algemene beleid zijn er verschillende waarborgen voor verantwoording over de besteding 
van de structureel ter beschikking gestelde subsidiegelden. Artikel 8 lid 4 van de subsidieverordening 
luidt in dit verband als volgt: “De subsidieontvanger levert op verzoek van het college zowel gegevens 
over de prestaties van de subsidieontvanger als geheel, als over de activiteiten waarvoor subsidie 
wordt toegekend.” Bij subsidiebedragen tot € 5.000, - kan verantwoording over de besteding bij 
aanvraag plaatsvinden, zo blijkt uit artikel 12 van de verordening. Wel behoudt het college van B&W 
zich volgens ditzelfde artikel het recht voor om tot vijf jaar na verstrekking van de subsidie te 
verlangen dat ofwel een inhoudelijk jaarverslag wordt overlegd waaruit blijkt of het doel is gerealiseerd 
ofwel dat de activiteiten zijn uitgevoerd.   
Voor subsidiebedragen tussen de € 5.000 en € 50.000 is de wijze van verantwoorden vastgelegd in 
artikel 13 van de subsidieverordening. Daarin staat dat de subsidieontvanger binnen vier maanden 
stukken moet overleggen waaruit blijkt dat de activiteiten waar de subsidie voor is bedoeld zijn 
uitgevoerd, met daarbij een financiële verantwoording. Blijkens artikel 14 geldt dit ook voor 
organisaties die een subsidie ontvangen van meer dan € 50.000, -. Een extra voorwaarde is dan dat 
de financiële verantwoording ook een accountantsverklaring bevat.  
Specifieke verantwoordingsafspraken worden vervolgens vastgelegd in elke afzonderlijke beschikking. 
Zo is er bij alle grote instellingen, die meer dan € 50.000, - per jaar subsidie ontvangen vastgelegd dat 
er jaarlijks twee voortgangsgesprekken plaatsvinden. Zoals in 2.4 al genoemd komt in deze 
gesprekken aan de orde of de aan de verleende subsidiebedragen gekoppelde activiteiten zich 
volgens plan ontwikkelen. Als er sprake is van veranderde omstandigheden die van invloed zijn op die 
activiteiten, komen die aan de orde. Indien nodig geacht worden de afspraken op dat onderdeel 
aangepast. Mochten de gemeente signalen bereikt hebben dat sommige van de afgesproken 
activiteiten niet plaatsvinden, of niet tot gewenste resultaten leiden, dan worden dergelijke signalen 
eveneens besproken. 
Over de resultaten van de verantwoording wordt in de jaarrekening van de gemeente verslag 
uitgebracht; dit betreft louter een financiële verantwoording.   
 
De subsidieverordening van de gemeente Smallingerland is gebaseerd op de modelverordening zoals 
die door de VNG is opgesteld. De genoemde artikelen waarin de wijze van verantwoording wordt 
voorgeschreven, zijn eveneens ontleend aan die modelverordening. De gemeente Smallingerland stelt 
daarmee geen bijzondere verantwoordingseisen. Zowel binnen de gemeentelijke organisatie als bij de 
gesubsidieerde instellingen worden de verantwoordingseisen als redelijk en proportioneel beoordeeld.  
Zoals hierboven al genoemd bestaan voor het proces van ‘leren en evalueren’ geen vaste procedures. 
De opgedane kennis over en ervaringen met de besteding van subsidies worden binnen de teams 
gedeeld, maar niet vastgelegd. Van team-overstijgende evaluaties, of evaluaties waarin de inrichting 
en uitvoering van het beleid in brede zin aan de orde zijn, is geen sprake. 

2.6 De rol en positie van de raad 
Hierboven is al genoemd dat de raad via de gebruikelijke werkwijze in de Planning- en Controlcyclus 
wordt geïnformeerd. In essentie voldoet deze wijze van informeren van de raad en verantwoorden aan 
de raad aan de (minimale) eisen die daaraan kunnen worden gesteld. Immers, de raadsleden 
beschikken in de begroting over een volledig overzicht van alle subsidies die het college van B&W 
voornemens is om in het komende kalenderjaar te verstrekken. In de rekening wordt de besteding van 
die subsidies over het afgelopen kalenderjaar verantwoord. Echter in die jaarrekening zijn de uitgaven 
geconsolideerd naar programma. Het is niet mogelijk apart kennis te nemen van de feitelijk 
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gerealiseerde uitgaven door gesubsidieerde partijen. Wel wordt inhoudelijk op enkele punten 
gecommuniceerd over activiteiten en resultaten van de grotere gesubsidieerde organisaties.  
De in het kader van de P&C-cyclus door de raad ontvangen informatie heeft daarmee primair een 
financieel karakter. De verstrekte informatie is zelden onderwerp van bespreking.  
Naast de P&C-cyclus ontvangt de raad niet op structurele basis meer informatie over de subsidies. 
Zowel betrokken ambtenaren als gesubsidieerde instellingen melden dat de (jaar)verslagen van 
diverse instellingen ter kennisname ter beschikking worden gesteld aan de raad. Bij nader onderzoek 
blijkt dit echter te bestaan uit het vermelden van de vaststelling van de jaarverslagen en de subsidie-
afrekeningen in de openbare besluitenlijsten van het college. Deze besluitenlijsten ontvangt de raad 
ter informatie; raadsleden kunnen op basis van de besluitenlijsten desgewenst de jaarverslagen en 
afrekeningen opvragen. Alleen De Lawei stuurde in de onderzoeksperiode rechtstreeks jaar-
overzichten naar de raad. 
Uit de verstrekte informatie kan de raad niet afleiden of de toegekende subsidies hebben bijgedragen 
aan de realisatie van de gemeentelijke doelen. Binnen de organisatie zijn betrokkenen er zich van 
bewust, zo is gebleken in de interviews, dat dergelijke inhoudelijke inzichten onvoldoende beschikbaar 
zijn. Zo die er al zijn, is in interviews aangegeven dat het de organisatie aan tijd, capaciteit en kennis 
ontbreekt om daar meer aandacht aan te besteden om gerichte informatie aan de raad beschikbaar te 
stellen. 
Uit het gevoerde gesprek met raadsleden kwam naar voren dat raadsleden weinig op eigen initiatief 
informeren naar de besteding van de subsidies en de daarmee gerealiseerde maatschappelijke 
effecten. Raadsleden noemen als belangrijkste reden hiervoor dat de beschikbare informatie als (te) 
algemeen wordt ervaren, waardoor het lastig is om concrete en gerichte vragen te formuleren. Voorts 
vinden raadsleden het lastig om te bepalen of zij met sommige voorgenomen vragen niet te dicht op 
de uitvoering zitten.  

2.7 Beantwoording van de relevante onderzoeksvragen 
In dit hoofdstuk is het gemeentelijk subsidiebeleid in algemene zin beschreven. Dit leidt tot 
onderstaande beantwoording van de hiervoor relevante onderzoeksvragen:  
 
Onderzoeksvragen met betrekking tot het beleid en proces in het algemeen  
Vr. Wat is het beleid van de gemeente Smallingerland met betrekking tot subsidies  
Antw. Het beleid van de gemeente Smallingerland met betrekking tot subsidies is vastgelegd in 

een Kadernota, met daaruit afgeleid de subsidieverordening. De verordening is uitgewerkt 
in beleidsregels. Deze verordening en de daaraan gekoppelde werkwijzen voldoen aan de 
eisen die daaraan kunnen worden gesteld.  

Vr. Is er een koppeling tussen gemeentelijk beleid (bijdragen in geld) en stimuleringsbeleid 
(bijdragen in natura (bijv. ruimte niet kostendekkend ter beschikking stellen))?  

Antw. In Smallingerland is in het algemeen geen sprake van bijdragen in natura aan 
(gesubsidieerde) instellingen.  

Vr. Welke voorwaarden worden in algemene zin aan de subsidieverstrekking gesteld? Is er ook 
aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen bij de voorwaarden? En is er 
aandacht voor een inspanningsverplichting (zoals bijvoorbeeld ouders die verplicht worden 
om te helpen in de kantine) van de eindgebruikers? 

Antw. In de subsidieverordening en in de beleidsregels is voorzien in allerlei voorwaarden die aan 
subsidieontvangers worden gesteld. Er zijn geen bepalingen aangetroffen die betrekking 
hebben op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Specifieke inspannings-
verplichtingen worden voor de grotere gesubsidieerde organisatie apart opgenomen in 
bijlagen bij de beschikking. Inspanningsverplichtingen voor eindgebruikers zijn in het 
vastgelegde beleid niet aangetroffen.    
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Vr.  Zijn er subsidieverstrekkingen die historisch zijn ontstaan, welke zijn dat en hebben die 

gezien het gemeentelijke beleid nog een geldende grondslag? 
Antw. Er is in het onderzoek geen aanleiding gevonden te veronderstellen dat er subsidies 

worden verstrekt zonder geldende grondslag. Subsidies vinden hun inhoudelijke grondslag 
in beleidsnota's, die door de raad worden vastgesteld. Voor kleine subsidies is in het kader 
van dit onderzoek niet onderzocht of deze alle een geldende grondslag hebben. 

Vr. Wat zijn de overwegingen van de gemeente voor de keuze tussen incidentele en structurele 
subsidies? 

Antw. De gemeente maakt onderscheid tussen incidentele en structurele subsidies. Dit 
onderscheid maakt deel uit van het generieke kader van de subsidieverordening en de 
beleidsregels. Structurele subsidies zijn gericht op het in stand houden van maatschappelijk 
relevante organisaties. Incidentiele subsidies zijn gekoppeld aan specifieke projecten, 
bedoeld voor het behalen van maatschappelijke ambities.  

Vr. Hoe toetst en monitort de gemeente de gemaakte keuze?  
Antw.  Bij de toekenning van subsidies maakt de gemeente de afweging of deze bijdraagt aan de 

gemeentelijke doelen. De toekenning vindt vervolgens plaats volgens de vereisten in de 
subsidieverordening. Daarin is ook vastgelegd hoe verantwoording over de besteding dient 
plaats te vinden. In de praktijk wordt deze controle en verantwoording conform het beleid en 
de verordening uitgevoerd. De nadruk ligt daarbij op procesmatige en financiële controles. 
Over de mogelijkheden om te toetsen in welke mate de subsidies ook bijdragen aan de 
maatschappelijke doelen, vindt met betrokken instanties wel een gesprek plaats. Er zijn ook 
initiatieven om daar meer grip op te krijgen. Voor het monitoren kan de beperkte juridische 
kennis, zoals in interviews is benadrukt, een risico zijn. Daarnaast is door de accountant 
geconstateerd dat er geen sprake is van ‘zichtbare controle op de toetsing van de 
subsidieaanvraag en toekenning’. In het nieuwe zaaksysteem zal er aandacht zijn voor 
beter zichtbare controle.13   

 
Een aantal onderzoeksvragen heeft betrekking op de algemene rol van de gemeenteraad in het 
subsidiebeleid. Deze vragen kunnen als volgt worden beantwoord: 
 
Onderzoeksvragen met betrekking tot de rol van de raad in het algemeen 
Vr. Krijgt de raad voldoende concrete informatie over subsidies om te beoordelen of deze 

bijdragen aan realisatie van het gemeentelijke beleid? 
Antw. De raad wordt via de begroting en rekening geïnformeerd over enerzijds de toekenning en 

anderzijds de besteding van subsidies. Deze informatieverstrekking voldoet aan formele en 
procesmatige eisen die daaraan kunnen worden gesteld. De informatie is niet geschikt om 
te kunnen beoordelen of de toegekende subsidies bijdragen aan de realisatie van het 
gemeentelijke beleid. Specifieke jaarrekeningen (met uitzondering van die van De Lawei) of 
tussenrapportages zijn in de onderzochte periode niet door de raad ontvangen.  

Vr. Hoe gebruikt de raad deze informatie? 
Antw. De raad beschikt louter over algemene informatie over het subsidiebeleid. Veel raadsleden 

vinden het lastig om met dergelijke algemene informatie grip te krijgen op de concrete 
praktijk, waarbij zij bovendien van mening zijn dat zij niet te veel bemoeienis met de 
concrete uitvoering willen hebben. Zowel het algemene karakter van de beschikbare 
informatie als de afbakening tussen beleid en uitvoering, maken het voor raadsleden lastig 
om te bepalen of en hoe zij de informatie kunnen en willen gebruiken en of zij voldoende 
informatie hebben, dan wel welke informatie zij nog meer zouden willen ontvangen.  

 
 

                                                      
13   Deloitte: raadsbrief van 1 februari 2021, Bijlage C, bevinding 8.  
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3. Twee subsidierelaties nader onderzocht  

3.1 Inleiding 
Het onderzoek besteedt nadere aandacht aan de subsidierelatie van de gemeente met twee in de 
gemeente actieve grote instellingen, namelijk M.O.S. en De Lawei.  
 
M.O.S. is een koepelstichting waaronder Stichting Iduna en Stichting Oink vallen. De werkzaamheden 
die M.O.S. uitvoert zijn: 

 Welzijnstaken, zoals wijkwerk, activiteiten gericht op specifieke groepen (zoals ouderen of 
jongeren), individueel werk en opvoedingsondersteuning;  

 Het aanbieden van locaties en diensten, door middel van het beheer van Multifunctionele centra, 
het verschaffen van administratieve ondersteuning aan coöperatieve deelnemingen, het verzorgen 
van de secretariaatsfunctie e.d.; 

 Het faciliteren van een poppodium, via de Stichting Iduna;  
 Het faciliteren van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, peuteropvang en VVE via de Stichting 

Oink 
 
Bij de overkoepelende stichting en de onderliggende stichtingen werken circa 110 mensen. Ongeveer 
60 zijn verbonden aan MOS, en ongeveer 45 aan Oink. Iduna kent een kleine staf, omdat daar veel 
door vrijwilligers wordt gedaan.  
 
De Lawei is een brede culturele instelling met veel functies; podiumkunsten, beeldende kunst, theater, 
filmzaal en cultuureducatie. Een aantal jaren terug heeft een verbouwing van het theater 
plaatsgevonden zodat het gebouw nu ook goed al die functies kan bedienen. De Lawei is een 
veelzijdige culturele instelling. De combinatie van theaterzalen, filmzalen, lesruimten en 
tentoonstellingsruimten is betrekkelijk uniek voor Nederland zoals in een recent benchmark 
onderzoek14 wordt gesteld. De Lawei heeft een functie die breder is dan die voor alleen de gemeente. 
Door bezoekers te trekken van buiten de gemeente levert De Lawei niet alleen een bijdrage aan het 
culturele klimaat van de gemeente maar ook aan het leef-, woon- en vestigingsklimaat in het centrum.   
 
Voor beide instellingen geldt dat de subsidierelatie, net als bij alle andere subsidies binnen de 
gemeente, zijn basis vindt in de subsidieverordening. In de beleidsregels van de gemeente zijn in het 
algemeen voor instellingen die meer dan € 50.000 aan subsidie ontvangen, enkele specifieke regels 
en voorwaarden opgenomen. Deze hebben met name betrekking op tussentijds overleg en de wijze 
van verantwoording. Als bijlage bij de beschikking zijn vervolgens met verschillende instellingen, zoals 
De Lawei en M.O.S. de met de subsidie te ontwikkelen activiteiten gespecificeerd en uitgewerkt. Bij 
M.O.S. wordt deze bijlage aangeduid als een contract, bij De Lawei heet het een 
activiteitenoverzicht.  Ook bij andere grote instellingen zoals de bibliotheek en het museum, bestaan 
er eveneens dergelijke nadere uitwerkingen en specifieke afspraken.  
In het activiteitenoverzicht van De Lawei wordt gerefereerd aan de subsidieverordening en het 
geldende cultuurbeleid en de doelen van het collegeprogramma. Vervolgens worden 
maatschappelijke doelen, activiteiten en beoogde resultaten uitgewerkt. Dit overzicht vormt samen 
met de begroting en de zogenaamde subsidiematrix na beschikking door het college de basisset van 
afspraken en prestaties voor een komend jaar (zie verder 3.3).  
 

                                                      
14 Resink Advisering & Management, Theater de Lawei - Altijd applaus. 2019. 
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In het geval van M.O.S. wordt, zoals gezegd, een contract gesloten, waarin eveneens de door M.O.S. 
te verrichten activiteiten worden gespecificeerd en aangegeven wordt tot welke resultaten deze dienen 
te leiden. Bij het benoemen en beschrijven van deze activiteiten wordt aangegeven aan welke 
gemeentelijke doelen zij zijn gekoppeld. Dit contract is samen met de zogenaamde subsidiematrix na 
beschikking door het college de basisset van afspraken en prestaties van een komend jaar. 
 
Bij beide instellingen bestaan vaste afspraken met de gemeente over overleg, verslaglegging en 
verantwoording. Al eerder is genoemd dat er twee keer per jaar sprake is van bestuurlijk overleg en 
daarnaast ook van ambtelijk overleg. Van deze gesprekken wordt een verslag opgesteld. Tijdens deze 
gesprekken wordt de voortgang op de prestaties besproken en van afspraken voorzien.  
Beide instellingen verstrekken hun jaarverslag (inhoudelijk en financieel) aan de gemeente. Dat 
verslag bevat een accountantsverklaring.  
 
Beide instellingen spannen zich in om hun resultaten inzichtelijk te maken Zo blijkt in dit onderzoek dat 
M.O.S. en De Lawei hun activiteiten monitoren, bijvoorbeeld op bereik onder de beoogde doelgroep of 
op aantallen deelnemers. Zij doen daarover in hun rapportages verslag.15 Waar mogelijk vergelijken 
zij hun inspanningen met andere, min of meer vergelijkbare instellingen elders in het land.16 De 
ambtelijke accounthouders van diverse subsidierelaties worden geïnformeerd over de inzichten die 
hierbij worden opgedaan. Deze inzichten vinden hun weg naar de prestatieafspraken van het 
volgende jaar. De opgedane ervaringen zijn tevens onderwerp van overleg. Of dit leidt tot een 
onafhankelijke mening over de opgedane ervaringen en daarop gebaseerde inzichten is niet duidelijk 
geworden in het onderzoek.   

3.2 De Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.) 
In deze paragraaf wordt nader ingegaan op M.O.S. Allereerst betreft dat de verkenning van de 
geldstromen. Centraal staat daarbij de subsidie. Op basis van de jaarverslagen zijn de inkomsten en 
uitgaven van de organisatie als geheel in kaart gebracht voor het jaar 2019. Deze worden visueel 
weergegeven. Vervolgens worden beschreven welke pogingen de gemeente en M.O.S. in het werk 
stellen om de activiteiten van M.O.S. te vertalen naar concrete, kwantificeerbare resultaten. Verder 
komt in deze paragraaf de samenwerking met Carins aan de orde.  
 
- de financiële stromen 
De door de gemeente aan de M.O.S. verstrekte subsidie kent twee afzonderlijke trajecten. Het eerste 
betreft een subsidieaanvraag voor de reguliere peuteropvang en voor de Vroeg- en Voorschoolse 
Educatie (VVE). M.O.S. vervult voor beide de kassiersfunctie, en Oink! is voor VVE één van de 
organisaties die deze dienstverlening uitvoert. MOS ontvangt voor regulier peuterwerk een 
gemeentelijke subsidie en voor de VVE een subsidie bekostigd door het rijk (via de gemeente). Oink 
ontvangt in dit kader van de gemeente een vast bedrag per kind.  
Het tweede traject is gericht op de toekenning van subsidie voor het welzijnswerk van MOS (incl. 
penvoerder voor inloop GGZ), het beheer van locaties en diensten en de toekenning voor Iduna. 
Iduna wordt overigens vanuit het cultuurbudget van de gemeente gefinancierd. Er zijn drie 
aanspreekpunten vanuit de gemeente voor bovenstaande trajecten.  
 

                                                      
15  Dit betreft voor M.O.S. trendrapportages en jaarverslagen M.O.S. Bij de Lawei betreft het eveneens de jaarverslagen.   
16  Theater De Lawei “Altijd Applaus?” Een benchmark in opdracht van de gemeente Smallingerland, september 2019. M.O.S. 

neemt deel aan verschillende overleggen met vergelijkbare instellingen, waarbij kennis, ervaringen en prestaties worden 
gedeeld en besproken. In het kader van dit onderzoek is geen melding gemaakt van een concrete benchmark.  
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Binnen MOS is een strikte scheiding van de geldstromen als ook voor de verantwoording daarover. 
Naast de subsidie vanuit de gemeente zijn er voor de onderliggende stichtingen van M.O.S. ook 
andere inkomsten. Hier onder vallen de ouderbijdragen ten behoeve van het peuterwerk en de 
bijdragen van derden als het gaat om de activiteiten die plaatsvinden in het kader van de 
ondersteuning voor locaties en diensten. Dat betreft onder meer inkomsten uit de verhuur van 
accommodaties of zalen. Bij Iduna betreft het bijvoorbeeld horeca-inkomsten en inkomsten door 
verkoop van tickets. 
 
Een en ander resulteert in de navolgende visuele weergave17 van de geconsolideerde baten en lasten 
bij M.O.S.  
 

 
 
In bovenstaande figuur zijn de verschillende inkomsten en uitgaven schematisch weergegeven en 
verdeeld naar de drie hoofdactiviteiten van de drie stichtingen MOS, Iduna en Oink. De gegevens zijn 
afkomstig uit jaarrekening 2019 en zijn in samenwerking met MOS op bovenstaande wijze 
weergegeven. De figuur is als volgt te lezen: links staan de inkomsten verdeeld naar diverse bronnen. 
Deze inkomsten worden gebruikt ten behoeve van de dekking van de kosten voor het realiseren van 
de hoofdproducten. Die hoofdproducten staan in het midden verbeeld. De kosten die gemaakt worden 
staan aan de rechterzijde. Deze kosten zijn op hun beurt verdeeld in kosten typen die aan de rechter 
zijde weer bij elkaar op geteld worden. De dikte van de stromen komt overeen met de orde van 
grootte van de geldstroom. Met deze weergave is inzichtelijk wat de verhoudingen subsidie/ 
eigeninkomsten is als ook de verhoudingen in kosten daarvoor. 
 
Het grootste deel van de inkomsten -meer dan 70%- betreft subsidies vanuit de gemeente. Belangrijk 
hier is op te merken dat het subsidiedeel van Oink (VVE) geoormerkte subsidie is. Deze kindvolgende 
VVE-subsidie wordt via de kassier aan de peuteropvangorganisaties verstrekt, waaronder Oink. Oink 
ontvangt naast de VVE-subsidies ook ouderbijdragen. 

                                                      
17 In bijlage E bij dit rapport is hetzelfde schema groter weergegeven. 
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Meer specifiek wordt aan de inkomstenkant met de noemer “levering producten” bedoeld de aan 
derden in rekening gebrachte of nog te brengen bedragen voor goederen en diensten. Hieronder 
vallen verschillende gefactureerde en/of betaalde activiteiten, zoals bijdragen van het Centraal Orgaan 
opvang asielzoekers (COA), de vervoerdienst, cursussen, secretariële ondersteuning van 
verschillende raden, horeca-inkomsten bij de verschillende wijkcentra en dergelijke. Een nadere 
specificatie van deze post “levering producten” laat zien dat het grootste aandeel (meer dan 50%) 
wordt bepaald door de opbrengst uit consumpties. De huurbaten betreft de verhuur van ruimtes aan 
diverse gebruikers in het kader van het welzijnswerk. De post overige baten bestaan voor het 
overgrote deel uit inkomsten rondom de activiteiten van Iduna. Aan de uitgavenkant is duidelijk dat de 
kosten van de stichtingen voor een groot deel uit personeelslasten (63%) en huisvesting (14%) 
bestaan. Aan de uitgavenkant zijn ook de posten en producten gepresenteerd waarmee de 
inkoopkosten voor de specifieke producten worden bedoeld. Hierbij valt te denken aan kosten ten 
behoeve van de maaltijd- of vervoersdienst ed.  Met de post activiteiten worden hoofdzakelijk de 
inkoopkosten voor activiteiten binnen Iduna bedoeld. 
 
De grote post aan personeelslasten is gegeven de ervaring van de onderzoekers met 
welzijnsorganisaties te verwachten. Welzijnsorganisaties verschillen natuurlijk per gemeente qua 
taken en bezit, echter de arbeidsintensiteit van de taakuitvoering verschilt niet veel. Een aandeel van 
60 tot 80% aan personeelskosten is daarom niet vreemd.  
Nadere analyse van de gespecificeerde huurbaten laat zien dat die huurinkomsten voornamelijk 
afkomstig zijn van maatschappelijke organisaties, verenigingen en stichtingen. Er is op basis van die 
analyse vast te stellen dat er geen commerciële verhuur van ruimte plaatsvindt. Gegeven het feit dat 
een groot deel van de huurders organisaties zijn die ook subsidie van de gemeente ontvangen om 
onder meer om dergelijke kosten te kunnen dekken kan het beeld ontstaan dat daarmee een 
onnodige kruissubsidiëring ontstaat. Echter gegeven het beleid geen subsidie in natura te verstrekken 
is een dergelijke “kruissubsidiëring” goed verdedigbaar. 
 
In hoofdstuk 2 is genoemd dat volgens de subsidievoorwaarden M.O.S. de verplichting heeft een 
algemene reserve (ook wel aangeduid als egalisatiereserve) aan te houden. Een dergelijke reserve is 
bedoeld om eventuele toekomstige kosten of saneringsrisico´s te kunnen afdekken. Deze reserve 
mag volgens de subsidievoorwaarden van Smallingerland maximaal 15% bedragen van de omzet 
(subsidiebedrag en andere inkomsten) die M.O.S. jaarlijks ontvangt. In de subsidievoorwaarden is 
opgenomen dat bij een overschrijding van dit percentage een verrekening kan plaatsvinden met de 
subsidievaststelling. De omvang van deze reserve is opgenomen in de jaarverslagen van M.O.S. In 
dat verband toetst de accountant ook of M.O.S. wat de hoogte van de reserve betreft voldoet aan de 
gemeentelijke voorwaarden. Dit is elk jaar het geval. De geconsolideerde reserves van M.O.S. 
bedroegen in 2019 € 717.971 oftewel 11,8% van de omzet. 
 
- Activiteiten, opbrengsten en verantwoording  
De gemeente Smallingerland stelt ieder jaar met M.O.S. als onderdeel van de subsidiebeschikking 
een contract vast, waarin is vastgelegd welke maatschappelijke ambities en prestaties de gemeente 
verwacht. De in het contract vastgelegde afspraken worden nadrukkelijk geplaatst binnen het 
algemene Wmo- en Jeugdbeleid van de gemeente. Op de pijlers agogisch werk, pedagogisch 
partnerschap, beheer en accommodaties en Iduna worden de verschillende activiteiten 
gespecificeerd.   
 
Deze prestaties zijn geregeld geformuleerd als inspanningsverplichtingen en verschillende keren ook 
als resultaatsverplichtingen. Deze resultaatsverplichtingen zijn dan in meetbare termen geformuleerd.   
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Van de 130 prestatieafspraken die opgenomen zijn in het contract van 2019 zijn er 80 te classificeren 
als meetbare resultaatverplichting. De overige afspraken kennen geen formulering in een meetbare 
grootheid en zijn als zodanig als inspanningsverplichting geclassificeerd. In het kader hieronder wordt 
een voorbeeld gegeven van gevraagd doel/ambitie en de meetbare grootheden zoals die in het 
contract zijn opgenomen: 
 
Ter illustratie  
Het met de gemeente gesloten contract van M.O.S. bevat de pijler agogisch werk. In de 
productgroep “Vluchtelingen, ‘nieuwe’ en ‘oude’ Nederlanders”, wordt de volgende ambitie 
geformuleerd: “Verbindingen tussen nieuwe en oude Nederlanders leggen, segregatie tegengaan, 
dialoog openhouden, taal en andere kennismaking (en inburgering) met Nederland vormgeven. “ 
Deze ambitie wordt volgens het contract ingevuld met een negental activiteiten die uitgewerkt zijn in 
meetbare grootheden zoals: “  
 

 Betreft Resultaten  
1 “Andersgekleurde” 

buurtinitiatieven 
2 maal IAS “anders gekleurd” buurtinitiatief 

2 Multicultureel evenement  1 maal multicultureel Evenement 
3 Dialoog organiseren 3 maal dialoogbijeenkomst gestimuleerd/georganiseerd 
4 Welkom (taal en 

inburgering) 
- 1 groep van 10 deelnemers vrouwen krijgt taal-/participatie-les 
- 2 vrijwilligers worden hierbij begeleid 
- 30 taalkoppels per jaar 
- 15 vrijwilligers worden hierbij begeleid 
- maximaal 2 maal wordt op aanvraag een taalstage georganiseerd 

5 Voorlichting - 2 maal voorlichting over diverse, actuele onderwerpen 
- 2 dienstverleningsplannen 

6  Participatieverklaring Target voor 2019: bespreking in januari omtrent instroom 
7 Aan de slag Realiseren projectplan na start januari 2018. Rapportage in evaluatie zomer 2019 
8 Welkomtraject Gaat mee in regulier verslaglegging en verantwoording. Inhoudelijk en financiële 

overdracht naar sociale zaken. 
9 Tolkenpool Pilot duurt tot mei 2019. Het gaan om de inzet van vrijwillige tolken, getraind door 

Vluchtelingwerk. 
 

 
In deze werkwijze worden de vermelde activiteiten niet uitgewerkt in gewenste maatschappelijke 
effecten. Daarmee wordt niet duidelijk of en in welke mate de activiteit bijdraagt aan de 
maatschappelijke ambitie. Het gesprek daarover wordt wel gevoerd, zowel binnen M.O.S. zelf als met 
de gemeente. M.O.S. participeert als organisatie in netwerken van vergelijkbare instellingen. In dat 
verband wordt eveneens van gedachten gewisseld over het meetbaar maken van doelstellingen en 
resultaten van activiteiten. In Nederland wordt de discussie over de invloed van het preventieve 
welzijnswerk op het voorkomen van ongewenste maatschappelijke effecten op verschillende plekken 
en in verschillende verbanden gevoerd. De zoektocht in die discussie is op welke wijze de invloed van 
deze activiteiten op maatschappelijke trends aantoonbaar is te maken. Zo zal het jeugdwerk invloed 
kunnen hebben op de mate waarin vandalisme optreedt. Echter, de precieze causaliteit met het 
gemeten aantal vandalismezaken is erg moeilijk vast te stellen. Er bestaan immers geen zuivere 
experimenten die met het veranderen van één variabele een uitkomst meet. Momenteel is het leggen 
van kwantitatieve relaties met gewenste maatschappelijke uitkomsten weerbarstige materie die geen 
eenvoudige oplossingen kent.  
Het contract bevat ook een passage over ‘verantwoording en afrekening’. De exacte formulering van 
die passage is in het onderstaande kader gegeven: 
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Verantwoording en afrekening in het contract (2020) Smallingerland - M.O.S. 
• Behalve informatieverstrekking, gaat het contract ook om het vastleggen van de condities over 

en weer, tussen gemeente en M.O.S., waaronder het werk gerealiseerd wordt; 
• In het contract wordt vastgelegd welke effecten de gemeente beoogt met de inzet en welke 

resultaten verwacht mogen worden; 
• Het halfjaarverslag en het jaarverslag geven actuele informatie over de voortgang en M.O.S. 

legt met deze producten de inhoudelijke verantwoording af; 
• Kwaliteitsbewaking wordt gerealiseerd door evaluaties en intervisie, geïntegreerde onderdelen 

van projectmatig werken en het werken met de IAS (Intake analyse systematiek); 
• Innovatie wordt met name vormgegeven middels projectmatig werken en af en toe door te 

experimenteren; 
• Er worden verschillende afrekeningen gehanteerd: 

- afrekening openstelling accommodaties 
- afrekening behaalde aantallen (bv aantal deelnemers, ingekochte individuele trajecten e.d.) 
- afrekening op gepleegde (uren)inzet.  

 
De hierboven genoemde effecten en verwachte resultaten verwijzen naar de activiteiten en prestaties 
zoals in het eerdere kader gegeven. De wijze waarop de activiteiten en de prestaties daadwerkelijk 
het effect doen bereiken is echter niet duidelijk. Immers of er daadwerkelijk verbinding wordt gelegd of 
segregatie wordt tegengegaan kan nergens meetbaar of concreet worden gemaakt. Effectief rekent de 
gemeente dus af op de realisatie van de activiteiten met de frequenties of aantallen personen. Die 
afrekening wordt daarom dus ook genoemd in bovenstaand kader.  
 
Verantwoording over de besteding van de subsidiegelden door M.O.S. en Iduna vindt plaats aan het 
college van B&W. De accounthouder binnen de gemeentelijke organisatie bereidt samen met het 
Team Financiën de advisering aan het college voor. Enkele voortgangsoverleggen vinden op 
bestuurlijk niveau twee keer per jaar plaats, op basis van het in het kader genoemde halfjaarverslag 
en jaarverslag. Hieraan nemen onder meer de directeur van de M.O.S. en de portefeuillehouder van 
het college van B&W van Smallingerland deel. De ambtelijke accounthouder van de gemeente heeft 
tenminste elk kwartaal een overleg met M.O.S. Op ad hoc basis is er maandelijks of zelfs wekelijks 
sprake van contact.  
In de voortgangsoverleggen (zowel bestuurlijk als ambtelijk) komt in elk geval ter sprake of de vooraf 
gespecificeerde activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Mocht er sprake van zijn dat 
overeengekomen activiteiten niet uitgevoerd zullen of kunnen worden, dan komt in het gesprek aan de 
orde wat daar de redenen voor zijn. Indien daar aanleiding voor wordt gezien, leidt dit tot gewijzigde of 
aanvullende afspraken. Ook kan het zijn dat er zich gedurende het jaar nieuwe, min of meer 
onvoorziene ontwikkelingen aandienen, waar snel op geanticipeerd moet worden. In dit verband is in 
de gesprekken bijvoorbeeld gewezen op de Corona-pandemie en de consequenties daarvan voor 
mogelijk sociaal isolement van specifieke doelgroepen en de effecten daarvan op de jeugd van 
Smallingerland.18 Naar mening van zowel de gemeente als M.O.S. bestaat er bij beide partijen de 
bereidheid om snel te reageren op dergelijke signalen en om - eventueel - de afspraken lopende het 
jaar daarop aan te passen. Dit zijn wijzigingen in de afspraken die tussen college van B&W en M.O.S. 
gedurende een jaar worden gemaakt en worden vastgelegd in de verslagen van de overleggen. Deze 
wijzigingen in de afspraken worden niet met de raad gedeeld. 
 

                                                      
18  In zeker opzicht vielen de gevolgen van de Coronacrisis buiten de scope van het onderzoek. Het onderzoek betrof immers 

de periode 2015 – voorjaar 2020. Het voorbeeld is echter dusdanig sprekend dat wij het in het rapport hebben opgenomen. 
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In dit onderzoek hebben we vastgesteld dat de halfjaarverslagen, de verslagen van de gesprekken 
tussen de gemeente en M.O.S, en eventuele tussentijdse aanpassingen van de afspraken niet 
beschikbaar worden gesteld aan de raad. Het jaarverslag en het financiële jaarverslag worden, 
volgens de geïnterviewden, wel ter informatie aan de raad verzonden. Bij nader onderzoek blijkt dit 
echter te bestaan uit het vermelden van de vaststelling van deze verslagen in de openbare 
besluitenlijst van het college. Raadsleden kunnen de jaarverslagen desgewenst op basis van deze 
besluitenlijsten opvragen.  
 
De doeltreffendheid19 van de prestaties zoals die in de subsidieafspraken zijn vastgelegd, wordt 
gerapporteerd. Immers, de behaalde aantallen in uren, bijeenkomsten aantallen personen worden 
toetsbaar in het halfjaarrapport en het jaarverslag weergegeven. Met die rapportage is vast te stellen 
of de afspraken ingevuld zijn. Belangrijk is wel vast te stellen dat het hier om de prestaties gaat, niet 
om het wel of niet bereiken van de maatschappelijke ambitie. Tijdens de interviews is door de 
gemeente aangegeven dat ze naast de rapportage ook signalen uit het veld verzamelt. Of 
medewerkers van de gemeente ook steekproefsgewijs controleren of de gerapporteerde prestaties 
werkelijk zijn uitgevoerd is niet duidelijk geworden. Op basis van de verkregen informatie is geen 
uitspraak te doen over de doeltreffendheid van het bereiken van de maatschappelijke ambities.  
 
De doelmatigheid20 van de subsidie middelen is deels vast te stellen. Voorwaarde is dan dat het 
inzichtelijk is of de vooraf bepaalde middelen zijn gebruikt voor het behalen van de prestaties. Of die 
middelen efficiënt worden gebruikt is niet direct te zeggen. De vraag of de kosten opwegen (zijn de 
kosten niet relatief hoog in verhouding tot) tegen de opbrengsten wordt beperkt beantwoord, echter 
niet achteraf, maar vooraf gedurende de onderhandeling over de begroting en finaal bij de vaststelling 
van het contract, de subsidiematrix en de bijbehorende subsidiebeschikking. Een benchmark-
onderzoek naar de activiteiten van M.O.S. kan verder bijdragen aan de vaststelling van de 
doelmatigheid. Daarmee kan in ieder geval de organisatie en haar doelen vergeleken worden met 
vergelijkbare organisaties en de mate waarin zij in staat is meer of minder efficiënt vergelijkbare 
doelen te bereiken.  
 
- de samenwerking met Carins 
In het sociaal domein heeft M.O.S., mede op aandringen van de gemeente,21 de samenwerking met 
de door Carins beheerde gebiedsteams geïntensiveerd, met name om te voorkomen dat er in 
voorkomende casuïstiek dubbele inzet wordt gepleegd. De gebiedsteams van Carins bieden diverse 
Wmo-gerelateerde diensten aan inwoners van Smallingerland. Het gaat hier om voorzieningen 
waarvoor de gemeente een beschikking heeft verstrekt op basis van een indicatie (eerstelijns zorg).  
 
Eén van de algemene aannamen achter het (landelijke) Wmo-en Jeugdbeleid is dat er naast 
‘eerstelijnsdiensten’ sprake is van een zogenaamd ‘voorliggend veld’ van algemene voorzieningen ten 
behoeve van inwoners. Het gaat dan vaak om activiteiten waar inwoners naar eigen inzicht gratis, of 
tegen een geringe vergoeding, gebruik van kunnen maken. Dat kan een algemene dienst zijn of een 
individuele dienst. Te denken is bijvoorbeeld aan algemeen toegankelijke koffie-ochtenden in wijk- of 
buurtcentra, die mogelijke vereenzaming kunnen voorkomen of individuele ondersteuning bij 
opvoedingsvragen of advies en ondersteuning bij het versterken van het sociale netwerk.  
  
                                                      
19  In deze context wordt de term ‘doeltreffend’ gebruikt als ‘waarmee het doel bereikt wordt’. De doelen hier zijn dus de 

afgesproken prestatieafspraken. 
20  De gebruikte betekenis hier van “Doelmatig” is “Een (voorgenomen) handelwijze is doelmatig of efficiënt als de betreffende 

inspanningen en uitgaven daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het doel en de kosten in verhouding staan tot de 
opbrengsten.” 

21   Om welke redenen de gemeente hierop heeft aangedrongen, is in het onderzoek niet aan de orde gekomen.  
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Deze algemene voorzieningen zijn vaak de verantwoordelijkheid van het welzijnswerk in een 
gemeente, in het geval van Smallingerland de M.O.S. Een groot deel van de door de gemeente 
gesubsidieerde activiteiten heeft betrekking op dergelijke algemene (soms ook wel ‘nuldelijns’ 
genoemd) voorzieningen. Een goede en effectieve inzet van dergelijke algemene voorzieningen kan, 
zo is de veronderstelling, voorkomen, of anders vertragen, dat inwoners een beroep moeten doen op 
de veelal ‘duurdere’ eerstelijnsvoorzieningen. In de praktijk is het soms lastig om te bepalen of en tot 
wanneer inwoners gebruik kunnen blijven maken van algemene voorzieningen en wanneer een 
beroep op specifieke, eerstelijnsvoorzieningen gerechtvaardigd wordt. Ook komt het wel voor dat 
inwoners (al dan niet op initiatief van hun familie of anderen in hun directe omgeving) een aanvraag 
doen voor een eerstelijnsvoorziening in een situatie waarin wellicht deelname aan algemene 
voorzieningen zou volstaan.  
 
Er is daarmee in de praktijk sprake van een weinig scherpe afbakening tussen deelname aan 
nuldelijns- en eerstelijnsvoorzieningen. Om beter te kunnen bepalen hoe de ondersteuning van 
inwoners van Smallingerland het beste tot zijn recht komt en daarnaast ook efficiënt plaatsvindt, heeft 
de gemeente het noodzakelijk gevonden een intensieve samenwerking tussen M.O.S. en Carins te 
bewerkstelligen.22 Deze samenwerking krijgt gestalte in het gegeven dat aan elk gebiedsteam van 
Carins ook een medewerker van M.O.S. deelneemt. Zowel Carins als M.O.S. hebben enthousiast 
medewerking verleend aan deze aanpak. De medewerker van M.O.S. adviseert daar over vormen van 
ondersteuning die in het voorliggend veld beschikbaar zijn, oftewel, activiteiten waar geen aparte 
financiële ondersteuning (geïndiceerde zorg) voor nodig is. Dat betreft zowel preventieve activiteiten, 
gericht op het individu als collectieve activiteiten. Bij bespreking van de aanvragen en casuïstiek in het 
gebiedsteam kan zo scherper worden bepaald welke aanbod (c.q. welke voorziening) het beste 
aansluit op de ondersteuningsvraag. Ook krijgen beide partijen zo eerder informatie in welke wijken of 
buurten of bij welke inwoners er mogelijk problemen ontstaan of waar hulp nodig is. Met behulp van 
dergelijke informatie kan M.O.S. met preventieve activiteiten (algemene voorzieningen) daar 
vroegtijdig op anticiperen en zo wellicht in een later stadium aanspraken op (duurdere) 
eerstelijnsvoorzieningen voorkomen. Hulpvragen worden zo in algemene zin geadresseerd door 
M.O.S. en Carins samen. M.O.S. verschaft algemene voorzieningen, Carins geeft ondersteuning op 
basis van een specifieke en geïndiceerde aanvraag. Hiermee wordt op- en afschalen van 
hulpverlening op individuele casussen mogelijk. Het risico op ‘dubbel werk’ wordt met deze 
samenwerking voorkomen. 
M.O.S. heeft in het kader van dit onderzoek nadrukkelijk gesteld meerwaarde te ervaren van deze 
aanpak. Op casusniveau kan beter worden afgewogen waar opschalen naar zorg of afschalen naar 
preventieve ondersteuning mogelijk of wellicht zelfs noodzakelijk is. Tegelijkertijd wordt door 
medewerkers van M.O.S. aangegeven dat het niet mogelijk is om aan te tonen in welke mate nu meer 
effectieve en efficiënte ondersteuning wordt gerealiseerd.  
 
De werkwijze zoals die tussen Carins en M.O.S. plaatsvindt, is volgens de ervaring van de 
onderzoekers een werkwijze die bij meerdere gemeenten gevolgd wordt. De samenwerkingsvorm van 
een gebiedsteam met daarin diverse hulpverleners, maatschappelijk werk, welzijn, politie en 
zorgverleners is veel voorkomend. De voordelen zijn ook duidelijk. Op individueel niveau worden 
casussen besproken, iedere deelnemer aan het gezamenlijk overleg weegt af of zijn haar 
ondersteuning passend is of welke interventie passend zou zijn.  
  

                                                      
22  De redenen waarom de gemeente hierop heeft aangedrongen, is in het onderzoek niet aan de orde gekomen. Een latere 

toelichting geeft aan dat dit een samenspel is geweest tussen gemeente, Carins en MOS. Dit in het licht van de 
transformatieopdracht, waarin met normaliseren en de-medicaliseren voor vele inwoners goede 
ondersteuningsmogelijkheden worden geboden.. 



 

19 
 

Door deze brede aanpak wordt voorkomen dat een gezin/persoon te lang in specifieke zorg blijft 
“hangen” of dat welzijnswerk te lang met een casus bezig blijft, terwijl een andere meer specifieke of 
geïndiceerde (zorg)oplossing beter passend is. Ook is het door die brede aanpak mogelijk dat er door 
de deelnemers eerder signalen van probleemgevallen worden opgehaald. Daarmee is een 
samenwerking tussen Carins en M.O.S. vooral maatschappelijk effectief. De vraag of hetzelfde 
resultaat met minder inspanning of kosten zou kunnen worden bereikt, is niet te beantwoorden.  

3.3 De Lawei 
In deze paragraaf worden allereerst de geldstromen met betrekking tot De Lawei inzichtelijk gemaakt. 
Verder speelt ook rond De Lawei de kwestie in hoeverre de activiteiten van De Lawei bijdragen aan 
door de gemeente beoogde maatschappelijke effecten. Een specifiek aandachtspunt in het onderzoek 
met betrekking tot De Lawei betreft de opvolging van activiteiten die tot voorheen waren 
ondergebracht bij De Meldij. Het betreft dan cursussen en opleidingen voor het beoefenen van muziek 
of beeldende kunst. 
 
- Inzicht in de geldstromen  
Ook bij De Lawei zijn de financiële stromen in kaart gebracht en weergegeven in bijgevoegde figuur.23  
De Lawei kent een viertal “productgroepen” waarover specifieke afspraken met de gemeente worden 
gemaakt. Dat zijn: 

• Voorstellingen en Film 
• Programmering Educatie en Productie 
• Horeca/evenementen 
• Simmerdeis. 

 
Ten aanzien van Simmerdeis is door de directie van De Lawei aangegeven dat er een aparte 
verantwoording wordt afgegeven. De met Simmerdeis verbonden activiteiten zijn sinds 2020 
opgenomen in een specifieke stichting die haar eigen jaarrekening heeft. Omdat in 2020 Simmerdeis 
niet heeft kunnen plaatsvinden, is er voor dat jaar geen jaarrekening opgesteld. De jaarrekening voor 
Simmerdeis is voor 2018/2019 opgenomen in de jaarrekening van De Lawei.  
De eigen inkomsten uit horeca, kaartverkoop, verhuur van ruimtes zijn alle verbonden en 
ondersteunend aan de diverse producten van De Lawei. Specifieke afspraken over het tegengaan van 
kruissubsidiering zijn niet aangetroffen bij de afspraken met de Lawei.  
 
De Lawei heeft van oudsher24 een gewone horecavergunning. Voor de eigen horeca-activiteiten geldt 
dat De Lawei, naar eigen zeggen, ervoor waakt dat er geen oneerlijke concurrentie plaatsvindt met 
marktpartijen in Smallingerland. Een illustratie daarvan is dat De Lawei er op let dat zij hun producten 
niet voor een lagere prijs aanbieden dan die in de reguliere horeca daarvoor in rekening worden 
gebracht. 25  Tegelijkertijd blijkt dat de horecavoorzieningen van De Lawei ook geopend zijn als er 
geen voorstellingen zijn. In zo’n situatie is er in de praktijk toch sprake van enige concurrentie met de 
overige horeca in de gemeente. Specifieke afspraken met de gemeente over het voorkomen van 
mogelijk concurrerende horeca-activiteiten zijn niet aangetroffen.  
 
 
 

                                                      
23  Een grotere versie (op A3-formaat) van deze figuur is in bijlage E. opgenomen.  
24  Volgens informatie van De Lawei bestaat de vergunning in deze vorm al zo’n 20 jaar. 
25  Als andere illustratie is genoemd dat vanwege de Corona-omstandigheden ook de horecavoorziening van De Lawei is 

gesloten. De Lawei heeft er vanaf gezien om een mogelijkheid van thuisbezorgen van maaltijden te creëren.  
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Bovenstaande figuur is in samenwerking met de Lawei tot stand gekomen. In deze figuur zijn de 
verschillende inkomsten en uitgaven schematisch weergegeven en verdeeld naar de vier 
hoofdproducten van De Lawei. De gegevens hebben betrekking op de jaarrekening van 
theaterseizoen 2018/2019, en daarmee op één boekjaar. De figuur is als volgt te lezen, links staan de 
inkomsten verdeeld naar diverse bronnen. Deze inkomsten worden gebruikt ten behoeve van de 
dekking van de kosten voor het realiseren van de hoofdproducten. Die hoofdproducten staan in het 
midden verbeeld. De kosten die gemaakt worden staan aan de linkerzijde. Deze kosten zijn op hun 
beurt verdeeld in kosten typen die aan de rechterzijde weer bij elkaar opgeteld worden. De dikte van 
de stromen komen overeen met de orde grootte van de geldstroom. Met deze weergave is inzichtelijk 
wat de verhoudingen subsidie/eigeninkomsten is als ook de verhoudingen in kosten daarvoor. 
 
De inkomsten van De Lawei bestaan voor circa 50% uit gemeentelijke subsidies en voor 45% uit 
inkomsten door kaartverkoop, horeca, verhuur, bijdrages en evenementen. Van de vier producten van 
De Lawei heeft het product Voorstellingen en Film de grootste bijdrage aan de omzet van De Lawei 
(58%). Voor het product Simmerdeis is, als gezegd, nu een aparte stichting ingericht met een eigen 
jaarrekening. In de betreffende jaarrekening is Simmerdeis echter nog geconsolideerd opgenomen. 
Met het in kaart brengen van de geldstromen is voor Simmerdeis een tekort gerapporteerd van circa 
100.000 euro. Dat tekort wordt gedekt door de Lawei. Voor de onderzoekers is het niet goed te 
achterhalen of en op welke wijze de opbrengsten van de horeca zijn toegerekend aan dit evenement. 
In de geconsolideerde jaarrekening wordt enkel een baten-lasten overzicht voor de gehele horeca 
gegeven, daar wordt echter wel de toename van de horeca opbrengsten evenals de post horeca 
overig ten opzichte van de begroting grotendeels toegerekend aan Simmerdeis. Zoals het overzicht nu 
de financiële stromen presenteert lijkt het alsof de circa 35.000 bezoekers van het festival 80.000 euro 
aan inkomsten hebben gegenereerd. Zo beschouwd geeft die weergave geen volledig overzicht van 
de gang van zaken. Dit zal met een aparte verantwoording rondom Simmerdeis zeker verbeteren.  
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Ook voor De Lawei geldt dat volgens de subsidievoorwaarden de mogelijkheid een algemene reserve 
aan te houden aanwezig is. Een dergelijke reserve is ingesteld om eventuele toekomstige kosten of 
saneringsrisico´s te kunnen afdekken. Deze reserve mag volgens de subsidievoorwaarden van 
Smallingerland maximaal 15% bedragen van de omzet (subsidiebedrag en andere inkomsten) die De 
Lawei jaarlijks heeft. In de subsidievoorwaarden is opgenomen dat bij een overschrijding van dit 
percentage een verrekening zal plaatsvinden met de subsidievaststelling. De omvang van deze 
reserve is opgenomen in de jaarverslagen van De Lawei. In dat verband toetst de accountant ook of 
De Lawei wat de hoogte van de reserve betreft voldoet aan de gemeentelijke voorwaarden. Dit is elk 
jaar het geval.  
 
De geconsolideerde reserves van De Lawei bedroegen in 2019 € 779.000. Dit is het totaal van de 
algemene reserve (€ 313.000), de bestemmingsreserve (€ 266.000) en het bestemmingsfonds  
(€ 50.000). Het aandeel van de algemene reserve is 4,8% van de omzet. De omvang van deze 
reserve is opgenomen in de jaarverslagen van De Lawei. De jaarlijkse reserve voldoet aan de 
gestelde voorwaarden. Ten behoeve van het onderhoud aan en de vervanging van de inrichting en de 
installaties van het theatercomplex is in de subsidievoorwaarden opgenomen dat De Lawei een 
onderhoudsvoorziening mag aanhouden op basis van een actueel meerjaren onderhoudsplan. Aan de 
hoogte van die voorziening is behalve het bestemmingsdoel geen norm opgelegd. De 
onderhoudsvoorziening bedraagt € 932.000. 
 
- activiteiten en verantwoording 
In de inleiding bij dit hoofdstuk is genoemd dat De Lawei in het kader van de subsidieprocedure een 
activiteitenoverzicht opstelt, ten behoeve van de subsidieaanvraag.  
De subsidie voor De Lawei wordt beschikt aan de hand van een begroting van De Lawei, een 
subsidiematrix26 en de activiteitenoverzicht met afspraken. In de begroting en de subsidiematrix is de 
financiële vertaling opgenomen van die vastgelegde activiteiten uit het overzicht in 
activiteitenafspraken. 
 
Op basis van de jaarrekening en de rapportage van de prestaties, wordt aan de hand van de 
financiële resultaten in de subsidiematrix door de gemeente het uiteindelijke subsidiebedrag bepaald. 
Die bepaling leidt tot de finale vaststelling van de subsidie.   
 
De activiteitenafspraken maken ook onderdeel uit van de subsidiebeschikking. In die 
activiteitenafspraken worden door De Lawei prestatie-indicatoren gebruikt, die enkele jaren terug in 
overleg met De Lawei door de gemeente zijn vastgesteld. Deze prestatie-indicatoren worden 
gekoppeld aan de visie van de gemeente op de verschillende producten en specifieke aanvullende 
afspraken. De Lawei geeft in dat document eerst in algemene bewoordingen aan hoe de instelling 
invulling geeft aan die algemene ambitie om daarna in een tabel precieze activiteiten en prestatie-
indicatoren op te sommen. Die tabel geeft eerst de deeldoelstelling van de gemeente. De Lawei geeft 
dan aan welke activiteiten ze daarvoor doen, om dan de te behalen prestatie en/of kwantitatieve 
prestatie-indicator te beschrijven. Aan het einde van het jaar wordt over de prestaties van De Lawei 
aan de hand van de genoemde prestatie-indicatoren aan de gemeente gerapporteerd. 
 
  

                                                      
26  Met de subsidiematrix wordt een verdeling gegeven van inkomsten, subsidies en kosten per product verbijzonderd naar 

activiteiten. In feite is de subsidiematrix een andere weergave van de begroting waarbij duidelijk is gemaakt hoe de 
subsidiegelden verdeeld worden, de kosten zoals overhead en de inkomsten zoals horeca. 
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Ter illustratie27     
Doelstelling 
gemeente 
 

Activiteiten Prestatie indicatoren en 
rapportage 18/19  
 

Resultaat 

 FILM 
Aanbod van  
kwalitatief  
hoogwaardige  
arthouse films 

Minimaal drie dagen  
per week  
arthousefilm  
programmering.  
 

7000 bezoekers 
 
Klanttevredenheidsonderzoek  
mei 2019 

8700 bezoekers, inclusief zo’n 1000 
bezoekers via scholen. Van onze 
filmbezoekers geeft bijna 90% aan het 
aanbod goed tot zeer goed te vinden.  
Nieuwe filmbezoekers vinden De 
Lawei vooral via mond tot-
mondreclame, de website en/of de 
twee maandelijkse filmladder. Mooi 
detail is dat 85% van de bezoekers 
van de films aangeeft ook regelmatig 
het theater te bezoeken. 

 
Met deze set aan rapportages wordt de gemeente de mogelijkheid geboden om vast te stellen in 
welke mate De Lawei het toegekende subsidiegeld doeltreffend28 heeft besteed, Door de opzet van 
het document met de activiteitenafspraken is er een poging gedaan om de maatschappelijke visie en 
doelen van de gemeente te verbinden met de wijze waarop een activiteit daaraan kan bijdragen. Een 
dergelijke verbinding is niet eenvoudig om dat de maatschappelijke visie en doelstellingen niet 
concreet zijn geformuleerd. Daardoor kan geen valide uitspraak worden gedaan over de 
doeltreffendheid.  
 
De doelmatigheid29 van de toegekende subsidiegelden is deels vast te stellen met de genoemde 
rapportages. Voorwaarde is of het inzichtelijk is of de vooraf bepaalde middelen zijn gebruikt voor het 
behalen van de prestaties. Of die middelen efficiënt zijn gebruikt is niet direct te zeggen. Of het 
behalen van die doelen ook tegen zo laag mogelijke kosten kan worden bereikt (doelmatig) is 
gedurende de onderhandelingen/overleg rondom de begroting aan de orde geweest en daar wordt de 
uiteindelijke afweging gemaakt of de kosten opwegen tegen het te verwachten resultaat. De conclusie 
of een prestatie doelmatig is bereikt is daarmee niet op een valide wijze vast te stellen. Door 
regelmatig benchmark onderzoeken uit te voeren kan in ieder geval de organisatie vergeleken worden 
met andere vergelijkbare organisaties zodat daarmee een toets ontstaat om de doelmatigheid te 
vergelijken en mogelijk te vergroten. 
 
In 2019 is in opdracht van de gemeente een benchmark30 uitgevoerd, waarin De Lawei is vergeleken 
met enkele andere theaters in Nederland. De resultaten laten zien dat De Lawei op veel van de 
geïnventariseerde aspecten bovengemiddeld scoort, zoals bijvoorbeeld de totaalomzet per verkregen 
subsidie - daar scoort de Lawei in de vergeleken groep op de tweede plaats.  Met een dergelijk 
benchmark onderzoek is de conclusie te trekken dat de subsidies van De Lawei (in dit geval exclusief 
de cultuureducatie) doelmatig worden besteed.  
  

                                                      
27  Afkomstig uit het document “26-11-19 Activiteitenafspraken Lawei 2018 -2019 definitief”  
28  De betekenis van “Doeltreffend” hier is “waarmee het doel bereikt wordt” De doelen hier zijn dus de afgesproken 

prestatieafspraken. 
29  De gebruikte betekenis hier van “Doelmatig” is “Een (voorgenomen) handelwijze is doelmatig of efficiënt als de betreffende 

inspanningen en uitgaven daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het doel en de kosten in verhouding staan tot de 
opbrengsten.” 

30  Resink Advisering & Management, Theater de Lawei - Altijd applaus. 2019.  
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Uit de benchmark ‘Theater De Lawei - Altijd applaus?   
Eindconclusie: Er is niet altijd applaus, maar de resultaten geven aan dat van meerdere kanten 
applaus valt te geven. Dat een theater in het noorden, in een gemeente van een dergelijke omvang, 
als énige theater in het noorden de hoogste subsidie van het Fonds voor de Podiumkunsten krijgt, 
maakt ieder onderzoek eigenlijk overbodig. Een objectiever criterium is er niet. 
De vergelijkingen die zijn gemaakt in de groepen A, B en C staven deze toekenning. De Lawei kan 
de vergelijking met de onderzochte Top-20-theaters zeer goed doorstaan, alsmede de vergelijking 
met de grote noordelijke theaters. In de vergelijking met theaters in gemeenten van gelijke omvang 
scoort De Lawei op nagenoeg alle fronten het best. De Lawei is in staat om een breed aanbod te 
tonen en ook de durf te behouden voor een stevig cultureel programma. Dit lastiger te verkopen 
programma weet De Lawei goed te verkopen. Men is in staat om de balans te bewaken tussen dat 
brede, gedurfde programma en een groot publiek, een gezonde organisatie en een gezonde 
bedrijfsvoering. De impact en uitstraling is bovenregionaal. 
Met de eigen (co)producties en de inzet op educatief gebied neemt De Lawei haar rol en 
verantwoordelijkheid meer dan serieus. En, zoals gezegd, met prima resultaat. De cultiplier, de 
mate van cultureel ondernemerschap, is hoog. De Lawei heeft de op-1-na- hoogste cultiplier van 
alle theaters (3,7). Dit betekent dat De Lawei na Doetinchem, het beste scoort in cultureel 
ondernemerschap. 

 
 
- muziekonderwijs en cultuureducatie  
De Lawei heeft een grote rol in cultuureducatie. Die rol is versterkt toen De Meldij opging in De Lawei. 
In de herziene subsidiebeschikking 2015 - 2016 van de gemeente staat hier het volgende over 
vermeld:  
 
Uit de herziene subsidiebeschikking voor De Lawei (2015 - 2016) 
Cultuureducatie brengt kinderen en jongeren in aanraking met de rijkdom van cultuur. Het stimuleert 
hun creativiteit en vergroot hun (historisch) bewustzijn. Cultuureducatie is belangrijk voor de 
persoonlijke ontwikkeling en voor de creativiteit van onze samenleving als geheel. Kinderen 
ontwikkelen hun 'onderzoekende houding', deze is van groot belang voor onze kennissamenleving.  
Cultuureducatie maakt onderwijs levendig, concreet, aanschouwelijk en draagt bij tot betere 
schoolprestaties van kinderen. Het inspireert, stimuleert, motiveert en geeft kinderen onvergetelijke 
ervaringen. Kinderen leren beter kijken en vragen te stellen wat leidt tot taal-, sociale- en 
emotionele ontwikkeling.  
 
Cultuureducatie is de motor voor cultuurparticipatie. Ook voor de doelgroep 18+. Gestreefd wordt 
naar een doorgaande leerlijn cultuureducatie in de gemeente Smallingerland. Waarbij 
cultuureducatie met kwaliteit' voorop staat en een beweging in gang wordt gezet van passieve naar 
actieve cultuureducatie die aansluit op de vraag en onderdeel uitmaakt van het curriculum en het 
schoolplan. Talent wordt gespot, gestimuleerd en ondersteund in de verdere ontwikkeling.  
 
De Lawei ontwikkelt en realiseert een doorlopende leerlijn vraaggerichte en actieve podiumkunst- 
en kunsteducatie voor kinderen van 4-18 jaar en het aanjagen van de lokale verbreding naar kunst-, 
erfgoed- en multi-media-educatie gericht op de doelgroep 18+. 

   
De Meldij functioneerde als een klassieke ‘academie’ voor kunstzinnige vorming. Dat betekende dat 
De Meldij muziekonderwijs verzorgde, alsmede cursussen schilderen, beeldhouwen e.d. Bij de 
overgang van taken naar De Lawei is met de gemeente overeengekomen dat de aandacht zou 
worden gericht op cultuureducatie in brede zin. Het wordt aan De Lawei overgelaten om het begrip 
‘cultuureducatie’ verder in te vullen; naar mening van De Lawei geeft de passage daarover in de 
subsidiebeschikking voldoende richting.  
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De Lawei zou niet zelf muziekonderwijs gaan verzorgen of kunstonderwijs.31 Toentertijd ging die 
overgang gepaard met een uitgebreid sociaal plan, waarin medewerkers van De Meldij konden kiezen 
voor (vervroegd) pensioen of anders met ondersteuning een doorstart konden maken als ZZP’er. Van 
beide mogelijkheden is gebruik gemaakt. Sommigen zijn inderdaad verder gegaan als zelfstandig 
docent en verzorgen nog steeds (muziek)lessen, al dan niet met gebruikmaking van voorzieningen 
van De Lawei.  
 
Eind 2020 heeft De Lawei een rapport uitgebracht waarin de invulling van de verzorging van de 
cultuureducatie in de periode 2015 tot en met 2019 is weergegeven.32 In dit rapport wordt door De 
Lawei benadrukt dat voorheen de (gesubsidieerde) activiteiten van De Meldij ten goede kwamen aan 
enerzijds een betrekkelijk beperkte groep van jongeren (namelijk alleen jongeren die lessen volgden 
bij De Meldij) en anderzijds bij een groep van volwassenen die ook zelf in staat waren om voor de 
lessen te betalen. Het grotere bereik van cultuureducatie bij De Lawei wordt onder meer geïllustreerd 
in het volgende overzicht: 
 

Bereik cultuureducatie, aantal scholieren  
 De Meldij De Lawei 
 2013-2014 2015-2016* 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Totaal deelname Primair 
Onderwijs 

488 3.099 2.238 2.513 3.416 

Totaal deelname Voortgezet 
Onderwijs 

-- 708 780 1.837 3.180 

Totaal deelname MBO -- 14 19 120 426 
Totaal 488 3.821 3.037 4.470 7.022 

Bron: De Lawei: Cultuureducatie, december 2020, pagina 2 
* In het seizoen 2015-2016 zijn geen cijfers bekend van het totaalaantal unieke leerlingen. Wel zijn cijfers bekend 
van het totaalaantal deelnames van leerlingen. Voor de overige seizoenen zijn het wel unieke leerlingen. 
 
Het rapport laat daarnaast zien dat bij de activiteiten van De Meldij in het seizoen 2013-2014 zeven 
basisscholen betrokken waren. In het seizoen 2015-2016 waren dat bij de activiteiten van De Lawei 
vijftien basisscholen en daarnaast drie basisscholen voor speciaal onderwijs. In het seizoen 2018-
2019 waren dat respectievelijk zeventien basisscholen en vijf scholen voor speciaal onderwijs. Binnen 
al deze scholen werden 165 groepen van leerlingen bereikt.  
Voorts wordt in het rapport genoemd dat alle drie de scholen voor voortgezet onderwijs deelnemen 
aan activiteiten voor cultuureducatie van De Lawei. Vanaf het seizoen 2015-2016 tot en met het 
seizoen 2018-2019 zijn steeds iets meer dan vijfduizend scholieren betrokken bij deze activiteiten.  
 
De Lawei organiseert niet zelf lessen of cursussen voor amateurkunsten. Wel stelt De Lawei daartoe 
leslokalen en andere faciliteiten beschikbaar. Binnen De Lawei bestaat geen inzicht in het aantal 
deelnemers aan lessen of cursussen. Het registeren van het aantal deelnemers ligt bij de docenten 
zelf. Het aantal ter beschikking gestelde leslokalen bevindt zich steeds rond de twintig. Het aantal 
uren dat van deze lokalen gebruik wordt gemaakt stijgt van een kleine 14.000 in het seizoen 2015-
2016 naar meer dan 23.000 in het seizoen 2018-2019. Het aantal uren dat deze lokalen worden 
gebruikt voor groepslessen of voor lessen aan individuen is vanaf het seizoen 2015-2016 min of meer 
stabiel.  

                                                      
31  Verschillende instellingen en verenigingen in Smallingerland, zoals muziekverenigingen, ontvangen in hun subsidie een 

bijdrage voor het ondersteunen van het muziekonderwijs aan hun leden.  
32   Cultuureducatie De Lawei, periode seizoen 2015-2016 t/m seizoen 2018-2019. De Lawei, december 2020.  
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3.4 Enkele algemene bevindingen 
In de eerdere paragrafen is aangegeven dat medewerkers van de gemeente regelmatig spreken met 
vertegenwoordigers van M.O.S. en De Lawei. In de gesprekken gaat het onder meer over de 
ervaringen die met lopende activiteiten worden opgedaan als over de opbrengsten daarvan. In 
voorkomende gevallen leiden die inzichten tot aanpassingen in het beleid en de activiteiten van beide 
instellingen. In de gevoerde gesprekken tussen enerzijds de gemeente en anderzijds M.O.S. of De 
Lawei ligt het initiatief vaak bij die instanties. Dit is vooral gebaseerd op de voorsprong in kennis van 
en ervaring met hun werkveld ten opzichte van de medewerkers van de gemeente. De relatie tussen 
de gemeente en de instellingen is daarmee voor een belangrijk deel gestoeld in het onderlinge 
vertrouwen dat de instellingen ‘weten wat ze doen’ en dat ook ‘goed’ doen.  
Het is niet gebleken dat de inhoudelijke inzichten die de medewerkers van de gemeente opdoen 
worden vastgelegd. Daarmee wordt er weinig aanleiding gevonden voor initiatieven voor ‘structureel 
leren en verbeteren’. Eerder is al geconstateerd dat tussen de diverse teams van de organisatie wat 
het subsidiebeleid betreft weinig interactie plaatsvindt. Dit geldt ook voor de interactie tussen de 
verschillende accounthouders van subsidierelaties binnen de gemeentelijke teams. In dit verband is 
gewezen op hoge werkdruk die een dergelijke ontwikkeling niet toelaat. Dergelijke interactie zou 
kunnen bijdragen aan het kennisnemen en leren van verschillende ervaringen. Dit zou kunnen leiden 
tot het inzichtelijk krijgen van algemene lessen, verbeteringen en innovaties.  
 
Controle op de eigen inkomsten van zowel M.O.S. als De Lawei wordt uitgevoerd door een 
accountant. Extra voorwaarden aan deze geldstroom zijn aangetroffen in de contracten en afspraken 
met M.O.S. en De Lawei. Deze afspraken zijn echter beperkt. Zo is voor De Lawei onder de noemer 
Cultureel ondernemerschap enkel opgenomen dat “inkomsten uit het Theatercafé, restaurant, 
commerciële verhuur, en inkomsten op de producten van Lawei alles ten bate zijn van het totale 
cultuurprogramma voor Smallingerland en regio en het cultuurklimaat”. Met als prestatie indicator 
“rapportage in het jaarverslag”. Voor M.O.S. is alleen voor Iduna opgenomen dat: “Iduna is succesvol 
in het aanboren van alternatieve financieringsvormen voor haar festivals en activiteiten.” Met als 
prestatie-indicator: “Rapportage, voortgang in vier ambtelijke en twee bestuurlijke overleggen, en in 
halfjaar/ trendrapportage M.O.S.” Het benoemen van louter een rapportageverplichting in de 
ambtelijke en bestuurlijke overleggen als ‘prestatie-indicator voor het succesvol aanboren van 
alternatieve financieringsvormen is in zeker opzicht een betrekkelijk beperkte invulling van de 
verlangde prestatie. 
 
Een laatste bevinding in het onderzoek die relevant is voor beide instellingen betreft het feit dat 2020 
vanwege de Corona-omstandigheden een bijzonder jaar is geweest. Deze omstandigheden hebben 
de oorspronkelijke plannen en ambities voor 2020 van beide instellingen onder druk gezet. Bij M.O.S. 
wordt in dat verband genoemd dat deze instelling in nauw overleg met de gemeente, de activiteiten in 
2020 flink heeft aangepast op de gewijzigde vraag in de gemeenschap. Naast het welzijnswerk heeft 
Iduna ook fors last gehad van de corona maatregelen, daarvoor zijn geen gemeentelijke gelden 
ontvangen. Er is wel gebruik gemaakt van landelijke regelingen. Zoals eerder toegelicht worden 
dergelijke aanpassingen niet met de raad gedeeld.  
De Lawei heeft natuurlijk fors ‘last’ van het feit dat er niet tot nauwelijks sprake kan zijn van 
grootschalige evenementen. De Lawei meldt dat hierover goed het gesprek is gevoerd met de 
gemeente. Ter compensatie van de wegvallende inkomsten ontvangt deze instelling zowel gelden uit 
landelijke voorzieningen als ondersteuning door de gemeente.   
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3.5 Beantwoording van de relevante onderzoeksvragen 
De in dit hoofdstuk gepresenteerde bevindingen dragen bij de navolgende beantwoording van de 
geformuleerde onderzoeksvragen.  
 
Onderzoeksvragen met betrekking tot de doelen, prestaties en effecten van het beleid, 
specifiek voor de twee casussen  
Vr. Zijn er vanuit het beleid meetbare doelen, effecten en prestatieafspraken gekoppeld aan de 

subsidieverstrekking aan M.O.S. en De Lawei?  
Zo ja, welke zijn dat? Zo nee: waarom niet? 

Antw. Er wordt met beide organisaties gesproken over concrete prestaties, die zijn vastgelegd in 
subsidies en prestatieovereenkomsten. Zowel de instellingen zelf, met gebruikmaking van 
de kennis en inzichten in het werkveld, als de gemeentelijke organisatie investeren hierin. 
In de jaarverslagen van beide instellingen wordt over vele activiteiten ook inhoudelijk 
verslag gedaan. Vanwege de aard van de prestaties van zowel M.O.S. als De Lawei is het 
echter niet altijd mogelijk om aan alle activiteiten concreet meetbare doelen, effecten of 
prestaties te verbinden. Zie wat dit betreft verder de voorbeelden van de afspraken in 
paragrafen 3.2 en 3.3   

 
 
Onderzoeksvragen met betrekking tot evaluatie en verantwoording, specifiek voor de twee 
casussen 
Vr. Hoe stelt de gemeente vast of de verstrekte subsidies aan M.O.S. en De Lawei in de 

praktijk hebben bijgedragen aan de vastgestelde doelen/ effecten?  
Antw. Beide instellingen verstrekken jaarlijks rapportages waarin verslag wordt gedaan van de 

uitgevoerde activiteiten en -waar mogelijk- van de geleverde prestaties. Daarnaast wordt 
hierover gedurende het jaar met grote regelmaat het gesprek gevoerd en schriftelijk 
gerapporteerd over de voortgang in de te leveren prestaties. De mate waarin een prestatie 
bij moet dragen aan het behalen van een doelstelling is niet altijd duidelijk.  

Vr. Worden de effecten van subsidies geëvalueerd? Zo nee: waarom niet? Zo ja: wordt er 
expliciet aandacht besteed aan geleverde prestaties, financiën en behaalde 
maatschappelijke doelen en effecten?  Zo ja: worden de subsidies op basis van de 
evaluaties bijgesteld? Hoe gebeurt dat? 

Antw. Als gezegd doen beide instellingen inhoudelijk verslag. Op onderdelen zijn evaluaties 
beschikbaar. Gedurende het jaar vinden er, op basis van de gesprekken tussen de 
instellingen en de gemeente, waar nodig al bijstellingen plaats, in de vorm van gewijzigde 
afspraken die niet met de raad worden gedeeld. Deze gesprekken worden ook gevoerd 
naar aanleiding van de jaarverslagen en de jaarplannen. Tegelijkertijd is er geen sprake 
van een structurele leer- en verbetercyclus.  

Vr. Hoe stelt de gemeente vast of de verstrekte subsidies doelmatig zijn ingezet? En is daarbij 
aandacht voor de proportionaliteit in relatie tot de omzet en controle op de 
prestatieafspraken en de voorwaarden? En wat is de doelmatigheid?  

Antw. De verslaglegging door beide instellingen voldoet aan de eisen die daaraan in het 
algemeen -mede op basis van de subsidieverordening- kan worden gesteld. De gemeente 
voert op de verslaglegging ook de vereiste controles uit. Hoewel daarmee sprake is van 
intensieve procedures voor verantwoording en controle worden deze zowel door de 
betrokken instellingen als door de gemeente als proportioneel en relevant ervaren. Met de 
gerapporteerde resultaten kan geen uitspraak gedaan worden over de doeltreffendheid. 
Ook de doelmatigheid van de uitvoering van de gemaakte afspraken is niet of nauwelijks 
vast te stellen.  
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Vr.  Hoe geven de Lawei en M.O.S.  invulling aan ondernemerschap, oftewel het binnenhalen 
van eigen inkomsten uit de markt? Hoe verlopen de geldstromen en hoe gaat de gemeente 
hiermee om richting de subsidies voor specifieke evenementen en de bijbehorende 
(structureel of incidenteel) subsidies 

Antw. Voor beide organisaties geldt dat met de gemeente op punten specifieke afspraken zijn 
gemaakt over de “betaalde diensten of producten". Daarbij wordt door de organisaties gelet 
op mogelijke zogenaamde oneerlijke concurrentie. Over het voorkomen van oneerlijke 
concurrentie zijn echter geen expliciete afspraken gevonden. Door de organisaties ruimte te 
bieden inkomsten te genereren staat er altijd spanning op die concurrentie. Door de 
organisaties vindt ook een aparte verantwoording plaats over de verschillende “derde-
geldstromen” in de diverse jaarverslagen. Beide organisaties zijn in staat een geldstroom 
van derden aan te boren waarbij het voor de Lawei duidelijk is dat bijna de helft van de 
inkomsten afkomstig is van derden (niet zijnde de gemeente). Zo is over Simmerdeis in het 
huidige overzicht geen volledig overzicht van de gang van zaken aangetroffen.33 Dit zal met 
een aparte verantwoording rondom Simmerdeis verbeteren. 

Vr. Met betrekking tot M.O.S.: Is er sprake van afstemming met het gebiedsteam/ Carins en of 
overlap in de werkzaamheden?  

Antw. Over de afstemming van de samenwerking tussen M.O.S. en Carins vindt tussen beide 
organisaties intensief overleg plaats. De gemeente is geregeld betrokken bij dat overleg. 
Beide organisaties en de gemeente zijn van mening dat de meerwaarde waarneembaar is 
en toeneemt. Een kwantitatieve onderbouwing van die meerwaarde is niet aangetroffen, 
echter de werkwijze wordt binnen vele gemeentes toegepast juist om een zo naadloos 
mogelijke overgang van het op- en afschalen van zorg te creëren".  

Vr. Met betrekking tot De Lawei: Is de invoeging van de Meldij in De Lawei doelmatig en 
doeltreffend geweest? Welke onderwijsinstellingen zijn betrokken en welke feitelijk gebruik 
wordt er gemaakt van de activiteiten? 

Antw.  Bij de invoeging van De Meldij in De Lawei is tussen de gemeente en De Lawei vast gelegd 
dat deze laatste instelling geen ‘opleidingsinstantie’ voor culturele vaardigheden zou 
worden. De Lawei richt zich op cultuureducatie in brede zin en geeft gevolg aan de 
doelstelling om jaarlijks leerlingen van alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs in 
de gemeente in aanraking te laten komen met verschillende vormen van cultuur. De 
gemeente heeft geen duidelijke omschrijving aan De Lawei gegeven wat onder 
cultuureducatie moet worden volstaan.  

Vr. Waar kunnen instellingen/organisaties van elkaar leren en waar kunnen ze elkaar 
versterken? 

Antw. In het onderzoek is gebleken dat de directeuren van de grotere gesubsidieerde instellingen 
regelmatig overleggen.34 Niet is duidelijk geworden of er gelegenheid is om van elkaar te 
leren of dat ze elkaar kunnen versterken. Wel is uit de gesprekken gebleken dat de 
organisaties actief kijken naar ontwikkelingen in hun eigen veld en contacten hebben met 
“Peer” organisaties. 

Vr. Zijn er externe relevante benchmarkgegevens beschikbaar over prestaties en resultaten om 
van te leren?  

 In de werkvelden van zowel M.O.S. als De Lawei zijn er vergelijkingsgegevens 
beschikbaar. Beide instellingen nemen hier kennis van en maken daar van gebruik van om 
te leren en te verbeteren. Voor De Lawei geldt dat er in september 2019 over een 
benchmark onderzoek is gerapporteerd. 

 

                                                      
33 De gemeentelijke organisatie meldt in het ambtelijk wederhoor in het bezit te zijn van een uitgebreide verantwoording inclusief 

accountantsverklaring. 
34 Er is een structureel overleg tussen de directies van de vier gesubsidieerde instellingen, die zich met cultuur bezighouden. Dit 

overleg wordt aangeduid als DOCS; Directie Overleg Cultuur Smallingerland. In Coronatijd vond dit overleg maandelijks 
plaats. 



 

28 
 

Enkele van de onderzoeksvragen richten zich wederom op de positie en het handelen van 
raadsleden. In de sessie die in het kader van het onderzoek met raadsleden heeft plaatsgevonden is 
daarover met hen gesproken. Een en ander heeft bijgedragen aan de volgende beantwoording van 
deze onderzoeksvragen:  
 
Onderzoeksvragen met betrekking tot de rol van de raad, specifiek voor de twee casussen 
Vr. Welke informatie krijgt de raad over M.O.S. en De Lawei?  
Antw. De subsidietoekenningen aan zowel M.O.S. als De Lawei als de jaarverslagen worden 

volgens de gesproken ambtenaren ter informatie aan de raad ter beschikking gesteld. Deze 
documenten zijn echter niet aangetroffen in het raadsinformatiesysteem. Bij nader 
onderzoek blijkt dit echter te bestaan uit het vermelden van de vaststelling van deze 
verslagen in de openbare besluitenlijst van het college. Raadsleden kunnen de 
jaarverslagen desgewenst op basis van deze besluitenlijsten opvragen.  
Beide instellingen zijn bereid om ook een inhoudelijke presentatie aan de raad te 
verzorgen, zowel binnen de reguliere vergadermomenten van de raad of in speciaal 
daarvoor te beleggen informatieve bijeenkomsten.   

Vr. Is deze informatie voldoende om inzicht te krijgen in doeltreffendheid en doelmatigheid?  
Antw. Zoals eerder opgemerkt lenen niet alle activiteiten van beide instellingen zich ervoor om 

gedegen inzicht te verschaffen in het bereiken van de gewenste maatschappelijke 
opbrengsten daarvan. Beide instellingen spannen zich ervoor in om waar mogelijk daarover 
relevante informatie te verstrekken. Onderliggend aan de jaarverslagen is een sluitende 
rapportage beschikbaar op basis waarvan de doeltreffendheid van de subsidies gericht op 
de gerealiseerde prestaties vastgesteld kan worden, Deze is niet beschikbaar voor 
raadsleden zodat zij zich ook geen oordeel kunnen vormen over de doeltreffendheid en 
doelmatigheid. 

Vr. Hoe gebruikt de raad deze informatie? 
Antw. Raadsleden geven aan zich slechts in algemene zin geïnformeerd te voelen over het 

functioneren van zowel M.O.S. als De Lawei. Vanwege hun betrokkenheid bij en hun 
contacten in de lokale gemeenschap zijn zij soms bekend met activiteiten van deze 
instellingen die bij hun vragen oproepen. Zij stellen echter zelden concrete vragen aan het 
college (het eerste aanspreekpunt voor de raadsleden). Hiervoor zijn verschillende 
redenen. Zo wordt de daadwerkelijk door de raadsleden ontvangen informatie als te 
summier ervaren om daar concrete vragen op te kunnen baseren. Verder geven zij aan 
ervoor te willen waken dat zij zich te zeer met uitvoering van het beleid door deze 
instellingen te bemoeien.  
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4. Analyse en beantwoording van de 
onderzoeksvragen  

4.1 Analyse van het beleid 
Het subsidiebeleid van Smallingerland voldoet aan de eisen die daaraan kunnen worden gesteld. Na 
het eerdere rekenkameronderzoek uit 2007 zijn in 2009, eerst door middel van een kadernota gevolgd 
door een nieuwe subsidieverordening, opnieuw de uitgangspunten vastgesteld. Daarbij is mede 
gebruik gemaakt van de modelverordening van de VNG. De verordening is uitgewerkt in regels en 
procedures, waar in de praktijk invulling aan wordt gegeven. 
De verordening en de daarop gebaseerde beleidsregels en procedures garanderen dat het proces 
rechtmatig verloopt. Onder meer zijn er regels en procedures met betrekking tot de controle op 
verstrekte subsidies. De naleving van deze regels wordt intern bewaakt, onder meer door de 
medewerkers van het team concern en eveneens door de gemeentelijke accountant. De 
informatievoorziening over verstrekte subsidies en de besteding daarvan vindt plaats in het kader van 
de Planning- en Controlcyclus. Een voorgenomen overzicht van de te verstrekken subsidies vormt een 
bijlage in de begroting. Over de besteding daarvan wordt niet individueel gespecificeerd in het 
jaarverslag van de gemeente gerapporteerd. 
 
Als gezegd voldoet het beleid, maar er zijn ook tekortkomingen. De informatievoorziening aan de raad 
is mager. De onderdelen van de P&C-cyclus die betrekking hebben op de subsidies, vormen een 
bijlage bij de verschillende stukken. Als zodanig nodigen zij niet uit om daarover nader van gedachten 
te wisselen. Andere relevante inhoudelijke documenten, zoals de jaarverslagen van grote 
gesubsidieerde instellingen, worden volgens zeggen van betrokkenen ter informatie verzonden aan de 
raad. Bij nader onderzoek blijkt dit echter te bestaan uit het vermelden van de vaststelling van de 
jaarverslagen en de subsidie-afrekeningen in de openbare besluitenlijsten van het college. Deze 
besluitenlijsten ontvangt de raad ter informatie; raadsleden kunnen op basis van de besluitenlijsten 
desgewenst de jaarverslagen en rekeningen opvragen. Alleen De Lawei stuurde in de 
onderzoeksperiode rechtstreeks jaaroverzichten naar de raad. Vertegenwoordigers van 
gesubsidieerde instellingen zijn bereid om presentaties te geven aan raadsleden maar in de praktijk 
komt dat weinig voor.   
Aan de aanbeveling uit het rekenkameronderzoek van 2007 om subsidiedossiers in te richten is 
binnen de ambtelijke organisatie wel gevolg gegeven, door deze onderdeel te maken van het 
zaaksysteem. Maar deze dossiers zijn niet inzichtelijk voor raadsleden, en bevatten overwegend 
procedurele en formele informatie. 
 
Zowel binnen de gemeentelijke organisatie als bij gesubsidieerde instellingen bestaat de ambitie om 
meer aandacht te besteden aan het inzichtelijk maken van de doeltreffendheid en doelmatigheid van 
het beleid op het niveau van de gewenste maatschappelijke effecten. Naar zeggen van betrokkenen 
binnen de organisatie en van vertegenwoordigers van gesubsidieerde instellingen zijn er daarvoor 
instrumenten ontwikkeld, zoals het werken met een prestatiematrix of ‘doel-middelen-bomen'. Het 
gesprek daarover wordt tussen de gemeente en de instellingen gevoerd. De inzichten, initiatieven en 
ervaringen worden niet systematisch en zo mogelijk organisatie breed geïnventariseerd, vastgelegd, 
geëvalueerd of doorontwikkeld. Binnen de organisatie wordt erkend dat dit een gemis is, maar wordt 
benadrukt dat de capaciteit ontoereikend is om structureel in een dergelijke aanpak te investeren.   
Na 2009 is een discussie over de ambities in het subsidiebeleid niet meer met de gemeenteraad 
gevoerd. In het kader van dit onderzoek hebben raadsleden genoemd wel behoefte te hebben aan 
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een dergelijke discussie. Maar doordat het hun aan informatie over en inzicht in het beleid ontbreekt, 
zien zij geen mogelijkheden om die discussie op eigen initiatief te starten. 
 
Conform de bepalingen van de subsidieverordening worden met grote subsidie-ontvangende 
instellingen in de gemeente, zoals de M.O.S. en De Lawei, jaarlijks afspraken gemaakt over de 
besteding van de gelden, de daarmee te ontwikkelen activiteiten en -zo mogelijk- de te behalen 
resultaten. Die te behalen resultaten zijn regelmatig geformuleerd als inspanningsverplichtingen.  
Zowel gedurende een jaar als na afloop van dat jaar wordt met de gemeente gesproken over de 
daadwerkelijke invulling van de verlangde activiteiten.  
 
In het gehele proces van plannen, beschikken, uitvoeren, controleren en vaststellen ligt inhoudelijk het 
initiatief bij de inbreng en expertise van de instellingen Lawei en M.O.S. De gesprekken tussen de 
gemeente en de instellingen over controle op bestedingen is vrijblijvend en gebaseerd op vertrouwen. 
Die werkwijze geeft Smallingerland twee gezond functionerende organisaties die effectief zijn in het 
bereiken van de met hen afgesproken doelen. Toch kan die werkwijze verbetering in de weg staan. 
Eerst omdat een deskundige en scherpe gesprekspartner helpend kan zijn nog effectiever te worden. 
En tweede omdat een aanscherping van de monitoring ten goede komt aan de verantwoording naar 
en het vertrouwen van de gemeenteraad. Op dit moment lijkt de gemeente in capaciteit en kennis niet 
goed in staat de voortgang te monitoren en te beoordelen. In dat kader verdient het aanbeveling om 
deskundigheid in de gemeentelijke organisatie te vergroten.  
 
Bij M.O.S. en De Lawei bestaan de wil en de behoefte om vaker met raadsleden in gesprek te gaan. 
In formele zin zijn deze instellingen zich er van bewust dat het college hun eerste aanspreekpunt is. 
Zij verwachten daarom dat het college de raad van veel en goed bruikbare informatie voorziet en zo 
mogelijk het rechtstreeks contact tussen de instellingen en de raad faciliteert en bevordert. Zowel de 
instellingen zelf als raadsleden constateren dat het college niet aan deze verwachtingen voldoet. Met 
de gemeenteraad wordt weinig informatie gedeeld over de vele inhoudelijke gesprekken en contacten 
die er tussen de gemeentelijke organisatie en de instellingen plaatsvinden. Voor zover bekend wordt 
hier vanuit de raad ook niet op aangedrongen.   
 
Bij aanvang van het onderzoek zijn enkele normen geformuleerd waaraan de bevindingen zijn 
getoetst. Over deze toetsing en de bevindingen is in bijlage C verslag gedaan. Over het algemeen 
blijkt dat het beleid van de gemeente (gematigd) positief kan worden beoordeeld. Dit is in lijn met de 
constatering dat het beleid in de basis voldoet. Waar de praktijk duidelijk achterblijft bij de vooraf 
opgestelde normen, is het oordeel ‘negatief’ in het normenkader vermeld. In sommige situaties is er 
sprake van zowel positieve als minder positieve bevindingen in de praktijk. Dit leidt dan tot het oordeel 
‘neutraal’.  

4.2 Conclusies en aanbevelingen  
1. De gemeente Smallingerland heeft het subsidiebeleid en de subsidieverstrekking op papier 
adequaat ingericht, maar de nadruk ligt bij controle op procesmatige en financiële aspecten en 
niet op effecten en resultaten.  
Het beleid van de gemeente Smallingerland met betrekking tot subsidies is vastgelegd in een 
Kadernota, met daaruit afgeleid de subsidieverordening. De subsidieverordening is uitgewerkt in 
beleidsregels. Deze verordening en de daaraan gekoppelde werkwijzen voldoen aan de eisen die 
daaraan kunnen worden gesteld.  Specifieke inspanningsverplichtingen worden voor de grotere 
gesubsidieerde organisatie apart opgenomen in bijlagen bij de beschikking.  
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In het beleid zijn geen bepalingen aangetroffen die betrekking hebben op maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Voor zover bekend ontwikkelt de gemeente in de context van het 
subsidiebeleid geen verdere acties op dit thema. 
In het onderzoek en in het accountantsonderzoek van Deloitte is geconstateerd dat het papieren 
proces rondom subsidieverstrekking op zichzelf voldoende waarborgen kent voor goede controles. 
De ambtelijke organisatie legt nadruk bij controle op procesmatige en financiële controles, maar niet 
op resultaten en effecten. 
 
2. Niet het doel van de subsidies aan M.O.S. en De Lawei staat centraal maar de 
verantwoording. De gemeente Smallingerland vertrouwt grotendeels op de kennis en ervaring 
van het werkveld 
Bij het meten van de prestatie bij de twee casussen wordt door de gemeente vooral ingezet op de 
verantwoording, namelijk het beschikbaar stellen en de controle op de afrekening van de subsidie. 
Medewerkers van de gemeente bespreken regelmatig met vertegenwoordigers van M.O.S. en De 
Lawei activiteiten en in minder mate de effecten daarvan. In voorkomende gevallen leiden die 
inzichten tot aanpassingen in het beleid en de activiteiten van beide instellingen. In de gevoerde 
gesprekken tussen enerzijds de gemeente en anderzijds M.O.S. of De Lawei ligt het initiatief vaak bij 
die instanties. Dit is vooral gebaseerd op de voorsprong in kennis van en ervaring in hun werkveld ten 
opzichte van de medewerkers van de gemeente. De relatie tussen de gemeente en de instellingen is 
daarmee voor een belangrijk deel gestoeld op het vertrouwen dat de instellingen ‘weten wat ze doen’ 
en dat ook ‘goed’ doen. 
 
3. De gemeente Smallingerland heeft nog onvoldoende controle ingericht om vast te stellen of 
de verleende subsidies bijdragen aan de beoogde maatschappelijke effecten terwijl de 
financiële omvang substantieel is.  
Het totale financiële belang dat met het verstrekken van subsidies is gemoeid is groot. Zo verstrekt de 
gemeente Smallingerland in totaal in 2019 ca. € 12,5 miljoen aan subsidies (excl. incidentele 
subsidies en subsidies kleiner dan € 1000,-). Daarnaast heeft de gemeente voor de periode 2019-
2022 nog circa € 2,4 miljoen aan incidentele subsidie beschikbaar voor het Innovatiecluster Drachten.  
De nadruk ligt daarbij op procesmatige en financiële controles. Over de mogelijkheden om te toetsen 
in welke mate de subsidies ook bijdragen aan de maatschappelijke doelen, vindt met MOS en De 
Lawei wel een gesprek plaats.  
 
Herhaaldelijk is in het rapport genoemd dat er pogingen gedaan worden om meer verbinding te 
realiseren tussen de verstrekte subsidies en de daarmee te realiseren maatschappelijke resultaten. 
Deze pogingen hebben vooralsnog beperkte resultaten. Het gegeven dat de met de subsidiegelden 
beoogde resultaten weinig concreet zijn geformuleerd, zorgt ervoor dat de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van de door gesubsidieerde instellingen ontwikkelde activiteiten alleen op een vrij 
basaal niveau zijn vast te stellen.  
 
4. De informatievoorziening aan de raad is beperkt. De raad kan hierdoor zijn kaderstellende en 
controlerende rol niet goed invullen.  
Voor de raad is niet zichtbaar hoe er in de praktijk concreet invulling wordt gegeven aan het 
subsidiebeleid. Daardoor is de raad onvoldoende in staat om op het subsidieproces te kunnen sturen.  
Het ontbreekt de raad aan grip op de beoogde doorwerking van de verstrekking en de te realiseren 
maatschappelijke resultaten. De raad wordt eenmaal per jaar in de gelegenheid gesteld om een 
besluit te nemen over de (hoogte van de) jaarlijks te verlenen subsidies. 
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Naast de P&C-cyclus (begroting en jaarrekening) ontvangt de raad niet op structurele basis meer 
informatie over de subsidies. Zowel betrokken ambtenaren als gesubsidieerde instellingen melden dat 
de (jaar)verslagen van diverse instellingen ter kennisname ter beschikking worden gesteld aan de 
raad. Bij nader onderzoek blijkt dit echter te bestaan uit het vermelden van de vaststelling van de 
jaarverslagen en de subsidie-afrekeningen in de openbare besluitenlijsten van het college. Deze 
besluitenlijsten ontvangt de raad ter informatie; raadsleden kunnen op basis van de besluitenlijsten 
desgewenst de jaarverslagen en rekeningen opvragen. Alleen De Lawei stuurde in de 
onderzoeksperiode rechtstreeks jaaroverzichten naar de raad. 
 
Er is weinig geïnvesteerd in een meer intensieve en vooral meer kwalitatieve informatievoorziening, 
gevolgd door meer interactie tussen raad, college van B&W en gesubsidieerde instellingen.  
 
Dit zijn de vier conclusies van het uitgevoerde onderzoek. Deze conclusies leiden tot de volgende drie 
aanbevelingen: 
 
1. Verbind subsidies met de beoogde maatschappelijke effecten  
De verbinding moet worden gelegd tussen de in de gemeenschap ervaren maatschappelijke 
uitdagingen en de aanwending van subsidiegelden. De organisatie van de gemeente Smallingerland 
heeft hiertoe wel initiatieven ondernomen, maar die moeten nu tot concrete acties gaan leiden. De 
raad kan moet hiertoe het initiatief nemen door gerichte informatie van het college te vragen en 
daarmee keuzes te maken, waarna het college indicatoren opstelt gegeven de keuzes van de raad. 
Dit betekent:  

a. Raad: voer het gesprek over de maatschappelijke effecten die de gemeente wil nastreven, en 
vraag daartoe voldoende informatie aan het college om op basis daarvan keuzes te maken 
welke effecten worden nagestreefd. Informatie van het college kan bijvoorbeeld op hoofdlijnen 
inzicht geven de afbakening van cultuur ondernemerschap of cultuureducatie. Met de 
informatie van het college kan de raad de drie ‘W’- vragen nader richten voor het 
subsidiebeleid. Wat wilt u als raad bereiken? Geef bijvoorbeeld aan wat in ieder geval met 
cultuureducatie wordt beoogd of wanneer het doel van de samenwerking tussen M.O.S. met 
Carins moet worden geëvalueerd.  

b. College: ontwikkel een beperkte set van indicatoren, zodat de raad inzicht krijgt in de realisatie 
van de maatschappelijke effecten. Maak daarvoor slim gebruik van goede voorbeelden bij 
andere gemeenten of bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (zie b.v. de link 
https://vng.nl/sites/default/files/szm-handreiking_sturen_op_maatschappelijke_effecten_def.pdf)  
of maak gebruik van de ideeën van de gesubsidieerde instellingen zelf.  

 
2. College laat de ambtelijke organisatie zich meer ontwikkelen als stevigere opdrachtgever 
richting de grote subsidie instellingen  
Investeer in de kennis over het subsidiebeleid binnen de gemeentelijke organisatie, zodat de 
gemeentelijke organisatie zich nog professioneler kan opstellen als opdrachtgever.  
Investeer in monitoring van de prestaties van grote gesubsidieerde organisaties, zoals De Lawei en 
M.O.S. Houd als opdrachtgever samen met de grote subsidieontvangers de indicatoren periodiek 
tegen het licht in de vorm van een evaluatie. Leg dit vast in een verantwoordingsdocument of een 
gesprekverslag om zo met de organisaties gestructureerd aandacht te laten besteden aan de drie W 
vragen: ‘Wat wil de gemeente bereiken en wat is bereikt?’, ‘Wat is daarvoor gedaan?’ en ‘Wat heeft 
dat gekost?  
  

https://vng.nl/sites/default/files/szm-handreiking_sturen_op_maatschappelijke_effecten_def.pdf
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Maak in dat verband ook meer gebruik van benchmarks om inzicht te krijgen in of en hoe de 
doelmatigheid van de inspanningen en resultaten van (grote) gesubsidieerde instellingen verbeterd 
kan worden. Verbind dit met het inrichten van een leer- en verbetercyclus over dit beleid en integreer 
dat in een verantwoordingscyclus, waarin aandacht is voor de doelen die de gemeente wenst te 
bereiken, de verrichte activiteiten en de rol van evaluaties. 
 
3. College verbeter de informatievoorziening aan de raad. Realiseer een dynamische, 
eenvoudig toegankelijke informatievoorziening aan de raad en voer periodiek een 
subsidiedebat in de gemeenteraad  
Het is aan het college om te onderzoeken hoe de informatievoorziening aan de raad over subsidies in 
het raadsinformatiesysteem verbeterd kan worden, zodat daarin de subsidieregisters, lopende 
ontwikkelingen en de op handen zijnde wijzigingsbesluiten zijn opgenomen. In een subsidiedossier 
kunnen tenminste de algemene verordening, de jaarlijkse beschikkingen, de aanvullende afspraken 
en de jaarverslagen worden opgenomen. Daarmee kan de raad meer grip houden op de (effecten van 
de) verstrekte subsidies.  
 
Bespreek jaarlijks expliciet de subsidies in de raad zodat een integrale afweging gemaakt kan worden 
tussen de verschillende instrumenten die de raad heeft voor het stimuleren van initiatieven over 
maatschappelijke doelen. Door periodiek de vaststelling van de beleidskaders en de verantwoording 
van het college aan de raad over subsidies integraal te bespreken komen eventuele 
verbetermogelijkheden aan het licht. Op deze manier kan het debat over het Smallingerlands 
subsidiebeleid en de effecten daarvan meer integraal worden gevoerd.  
De financiële omvang is daarvoor substantieel genoeg! 
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Bijlage A Geïnterviewde personen 

Organisatie Functie 
Gemeente Smallingerland Financieel adviseur 
Gemeente Smallingerland Senior financieel beleidsmedewerker 
Gemeente Smallingerland Teammanager  
Gemeente Smallingerland Accountmanager team economische zaken 
Gemeente Smallingerland Senior beleidsmedewerker economische zaken 
Gemeente Smallingerland Beleidsmedewerker welzijn 
Gemeente Smallingerland Beleidsmedewerker cultuur 
Gemeente Smallingerland Juridisch medewerker, team control 
Gemeente Smallingerland Projectondersteuner 
Gemeente Smallingerland Beleidsmedewerker cultuur 
Gemeente Smallingerland Wethouder 
Gemeente Smallingerland Wethouder 
Gemeente Smallingerland Wethouder 
De Lawei Directeur 
De Lawei Stafmedewerker 
M.O.S. Stafmedewerker 
M.O.S. Stafmedewerker 
M.O.S. Directeur  
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Bijlage B Geraadpleegde documentatie 

 
Gemeentelijke documentatie 

• Rekenkameronderzoek Subsidiebeleid 2007 
• Subsidieverordening gemeente Smallingerland (2009)  
• Beleidsregels subsidie gemeente Smallingerland (2017) 
• Concept-raadsprogramma Smallingerland 2018-2022 
• Hoofdlijnenakkoord Smallingerland Bestuursperiode 2018-2022 
• Collegeprogramma Smallingerland 2018-2022, “Durf te doen" 
• Cultuurnota 2016-2020 
• Diverse gemeentelijke beleidsplannen  
• Diverse gemeentelijke begrotingen en jaarrekeningen  
• Deloitte, raadsbrief van 1 februari 2021 
• Procesbeschrijving subsidiestaat 
• Diverse subsidiestaten 
• Leidraad grote projecten  

 De Lawei 
• Diverse activiteitenafspraken en subsidiematrixen 
• Diverse verslagen bestuurlijke overleggen 
• Diverse begrotingen en jaarverslagen 
• Resink Advisering & Management, Theater de Lawei - Altijd applaus. 2019 
• Cultuureducatie De Lawei, periode seizoen 2015-2016 t/m seizoen 2018-2019. De 

Lawei, december 2020 
M.O.S.  

• Diverse contracten gemeente - M.O.S.  
• Diverse jaarverslagen, halfjaarverslagen en trendrapportages  
• Diverse verslagen bestuurlijke overleggen  
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Bijlage C Toetsing van bevindingen aan het normenkader 

Bij aanvang van het onderzoek zijn verschillende normen opgesteld waar de bevindingen aan zijn 
getoetst. Een overzicht hiervan is in deze bijlage opgenomen.  
Waar de vastgestelde praktijk in lijn is met de geformuleerde norm, is in het kader het oordeel ‘positief’ 
vermeld. Waar de praktijk duidelijk achterblijft bij de vooraf opgestelde normen, is het oordeel 
‘negatief’ in het normenkader vermeld. In sommige situaties is er in de praktijk sprake van in de 
context van de geformuleerde norm zowel positieve als minder positieve bevindingen. Dit leidt dan tot 
het oordeel ‘neutraal’.  
 

Gehanteerde normen m.b.t. concrete doelen Beoordeling  
• De gemeente geeft bij elke subsidieverstrekking duidelijk aan wat zij in 

termen van maatschappelijke effecten/doelen wil bereiken 
Negatief 

  
Ter toelichting op deze beoordeling geldt het volgende. De gemeente heeft vastgelegd beleid om 
maatschappelijke doelen en beoogde effecten te formuleren. Maar dit heeft nog (te) weinig concrete 
resultaten.   
 

Gehanteerde normen m.b.t. afweging van instrumenten Beoordeling  
• Er heeft voorafgaand aan de subsidieverlening een afweging tussen andere 

mogelijke beleidsinstrumenten plaatsgevonden. 
• Het subsidiebeleid, stimuleringsbeleid en gemeentelijk beleid worden in 

afstemming met elkaar ingezet 

Neutraal  
 
Positief 
 

 
In de huidige praktijk worden dergelijke afwegingen niet (meer) expliciet gemaakt. Het is aannemelijk 
dat een dergelijke afwegingen wel tussen 2007 en 2009 zijn gemaakt, toen naar aanleiding van een 
eerder rapport van de rekenkamer het subsidiebeleid is vernieuwd. In het huidige onderzoek kon dat 
echter niet (meer) vastgesteld worden. Gezien de praktijk van het beleid is geoordeeld dat in het 
beleid afstemming plaatsvindt.  
 

Gehanteerde normen m.b.t. beleid en proces in het algemeen Beoordeling  
• De gemeente heeft beleid met betrekking tot de subsidies. 
• Er is een koppeling tussen gemeentelijk beleid (bijdragen in geld) en 

stimuleringsbeleid (bijdragen in natura (bijv. ruimte niet kostendekkend ter 
beschikking stellen)).  

• Er worden expliciete voorwaarden aan de subsidieverstrekking gesteld. 
• Er wordt bij de voorwaarden aandacht gevraagd voor maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. 
• Er wordt bij de voorwaarden een inspanningsverplichting opgenomen (zoals 

bijv. ouders verplichten te helpen in de kantine).  
• De subsidieverstrekkingen hebben alle een geldende grondslag binnen 

vigerend gemeentelijke beleid 

Positief 
N.v.t.  
 
 
Positief 
Negatief 
 
Negatief 
 
Positief 

 
Er is vastgesteld dat het beleid is vastgelegd en dat daar in de praktijk naar wordt gehandeld. Dit leidt 
tot de overwegend positieve beoordelingen. Er is echter geen expliciete aandacht voor 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Evenmin is er in het algemene beleid sprake van 
inspanningsverplichtingen. Aangezien er geen bijdragen zijn in natura is die norm ‘niet van 
toepassing’.  
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Normen m.b.t. controle op afspraken Beoordeling  

 De gemeente controleert of de subsidieontvangers zich aan gemaakte 
afspraken houden.  

 De gemeente houdt zich aan de afspraken over de subsidieverstrekking 
(zoals termijnen en andere verplichtingen). 

Positief 
 
Positief 

 

Normen m.b.t. de beschikbare informatie  Beoordeling  
• De gesubsidieerde instellingen leveren tijdig de gevraagde voortgangs- of 

verantwoordingsinformatie aan.   
• Er bestaat inzicht in de geldstromen. 

Positief 
 
Positief 

 

Normen m.b.t. de rol van de raad in het algemeen: Beoordeling  
• Aan de raad wordt samenhangend en coherent geïnformeerd over alle 

subsidies, met daarbij de behaalde maatschappelijke effecten. 
• De raad stuurt bij op basis van de opgeleverde informatie bij in het 

subsidiebeleid of -proces. 

Negatief 
 
Negatief 
 

 
Essentiële informatie over het beleid, de subsidies en de behaalde (maatschappelijke) effecten is in 
principe beschikbaar voor de raad. Deze informatie wordt echter niet samenhangend en coherent aan 
de raad verstrekt. De raad stuurt niet actief op dit beleid. 
 

Normen m.b.t. doelen, prestaties en effecten (M.O.S. en De Lawei) Beoordeling  
• De subsidieverstrekkingen van MOS en De Lawei zijn rechtmatig. 
• MOS en De Lawei sturen actief op doelmatigheid in hun activiteiten. 
• MOS en De Lawei sturen actief op doeltreffendheid van hun activiteiten.  
• De gemeente Smallingerland koppelt meetbare doelen, effecten en 

prestatieafspraken aan de subsidieverstrekking aan MOS en De Lawei 
• Er is duidelijk aangegeven welke verbanden tussen de gevraagde prestaties 

in de subsidiebeschikkingen en de gemeentelijke doelen worden 
nagestreefd.  

• De gemeente Smallingerland heeft een duidelijk beleid ten aanzien van 
specifieke subsidies voor evenementen en de bijbehorende (structurele of 
incidentele) subsidies. 

• De gemeente Smallingerland heeft ten aanzien van het proces van 
subsidieverstrekking en evaluatie een duidelijk beschreven proces 
beschikbaar.  

• De gemeente Smallingerland heeft ten aanzien van het proces van subsidie 
evaluatie en toetsing omschreven hoe zij doelmatigheid toetst bij MOS en De 
Lawei 

• De gemeente Smallingerland houdt bij evaluatie en verantwoording rekening 
met proportionaliteit in relatie tot de omzet en controle op prestatieafspraken 
en voorwaarden.  

• De gemeente Smallingerland toetst of bij aanvraag en vaststelling van 
subsidies aan MOS afstemming met het gebiedsteam/ Carins heeft 
plaatsgevonden en voorkomt zo overlap in de werkzaamheden 

Positief 
Positief  
Positief 
Neutraal 
 
Negatief 
 
 
Positief 
 
 
Positief 
 
 
Negatief 
 
 
Positief 
 
 
Positief 
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Aan de subsidieverstrekking aan zowel de M.O.S. als De Lawei liggen concrete beslissing ten 
grondslag, waarvan de basis ligt in de besluitvorming bij de vaststelling van de gemeentelijke 
begroting. Deze besluiten worden uitgewerkt in een beschikking. 
Binnen beide instellingen is veel aandacht voor de doeltreffendheid en doelmatigheid van de 
activiteiten. Er wordt daarover ook met de gemeente gesproken, maar deze gesprekken leiden niet tot 
concreet vastgelegde doelstellingen en meetbare criteria. De verbanden tussen gemeentelijke doelen 
en te verrichten activiteiten worden zo niet expliciet gemaakt. De voortgang en opbrengsten van de 
activiteiten van beide instellingen worden in bestuurlijke en ambtelijke overleggen wel aan 
geagendeerd en besproken, maar hier ligt geen uitgewerkt evaluatiekader aan ten grondslag.  
 

Normen m.b.t. evaluatie en verantwoording (M.O.S. en De Lawei)  Beoordeling  
• De effecten van subsidies MOS en De Lawei worden door de gemeente 

Smallingerland op structurele basis geëvalueerd waarbij wordt vastgesteld of 
de prestaties in de praktijk hebben bijgedragen aan de vastgestelde doelen/ 
effecten. 

• Indien de uitkomsten van deze evaluatie daartoe aanleiding geven, wordt 
een subsidie daarop aangepast.  

• In de verantwoording van MOS en De Lawei wordt op kwantitatieve en 
kwalitatieve wijze ingegaan op het eigen ondernemerschap, oftewel het 
binnenhalen van eigen inkomsten uit de markt.  

• MOS en De Lawei verantwoorden zich over de wijze waarop zij het proces 
van continu verbeteren uitvoeren waarbij onder meer aandacht is voor het 
van andere instellingen kunnen leren en te versterken,  

Negatief 
 
 
 
Neutraal 
 
Positief 
 
 
Positief 
 

 
Weliswaar worden effecten van subsidies besproken met de instellingen en vinden geregeld 
aanpassingen plaats, het is niet zo dat de effecten op structurele basis worden geëvalueerd. 
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Bijlage D Aanbevelingen rekenkameronderzoek 2007  

In het in 2007 uitgevoerde onderzoek van de toenmalige rekenkamercommissie zijn verschillende aanbevelingen opgenomen. In deze bijlage 
worden die genoemd en wordt tevens per aanbeveling vermeld hoe die opvolging hebben gekregen. 
 

Nr. Aanbeveling Opvolging 
1 Leg in beleidsnota’s en in de programmabegroting beleidsdoelen vast, die als 

gewenste maatschappelijke effecten resultaatgericht en evalueerbaar zijn. 
Formuleer de daarvoor te leveren prestaties. Koppel subsidies expliciet aan 
beleidsdoelen. 

De met de subsidies beoogde maatschappelijke doelen worden in de 
programmabegroting genoemd, maar niet op een dusdanig concrete 
wijze dat zij resultaatgericht en evalueerbaar zijn.  

2 Geef in de programmabegroting duidelijk en meetbaar aan welke bijdrage 
subsidies per maatschappelijk veld leveren aan de gewenste maatschappelijke 
effecten. 

Dit gebeurt nog steeds onvoldoende 

3 Overleg met de huisaccountant over aanpassingen in de subsidieverordening met 
het oog op de rechtmatigheidstoets. Leg gezamenlijk vast op welke wijze de 
huisaccountant de rechtmatigheid jaarlijks controleert en welke stukken hierover 
nodig zijn (te denken valt aan afspraken over een jaarlijkse steekproef van 
instellingen die gecontroleerd worden, het wel of niet betrekken van bijlagen van de 
verordening bij de rechtmatigheidstoets).  

Dit is gebeurd. In de subsidieverordening en de beleidsregels is 
vastgelegd welke bewijsstukken nodig zijn en welke controles worden 
verricht.  

4 Stel eenduidige criteria op voor de subsidieverlening en maak ze bekend aan de 
samenleving. Dit geldt met name voor de verlening van eenmalige subsidies voor 
projecten en activiteiten. 

Ook dit is gerealiseerd in de subsidieverordening en de beleidsregels 
respectievelijk vastgesteld 2009 en 2017 

5 Leg in de beschikking vast: 
a. Voorwaarden voor de subsidieverlening 
b. Subsidievorm 
c. Bestelling van de subsidie 
d. Te verwachten resultaten 
e. Manier en frequentie van rapporteren 
f. Maximale subsidiebedrag 
g. Afspraken 
h. Termijnen 

Ook dit is gerealiseerd in de subsidieverordening en de beleidsregels 
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Nr. Aanbeveling Opvolging 
6 Controleer verantwoordingen beter. Neem jaarlijks een steekproef van een aantal 

instellingen waarvan bij de verantwoording ook alle bewijsstukken worden verlangd 
Door opname van de subsidies in de P&C-cyclus vinden controles op 
de verantwoordingen plaats, zowel ambtelijk, steekproefsgewijs door 
het team concern en door de accountant.  

7 Maak onderscheid in subsidievormen en bepaal per subsidievorm afzonderlijke 
criteria. Maak directe subsidievaststelling mogelijk voor kleine subsidies 
(bijvoorbeeld waarderingssubsidies). Maak prestatieafspraken met instellingen die 
een exploitatiesubsidie ontvangen. Overweeg meerjarige subsidieafspraken met 
instellingen. 

Dit is gerealiseerd in de subsidieverordening en de beleidsregels.  

8 Koppel naar instellingen meer terug over de bereikte financiële en inhoudelijke 
resultaten. Rapporteer bijvoorbeeld bij grote instellingen in hoeverre de activiteiten 
hebben voldaan aan de beleidsdoelen van de gemeente. Toon waardering in een 
brief aan instellingen voor de bereikte resultaten. Gebruik bereikte resultaten (met 
name bij grotere instellingen) als inzet voor de subsidieaanvraag in een volgend 
jaar. 

Dit gebeurt niet structureel, hoewel in de gebruikelijke 
voortgangsgesprekken met de instellingen dit wel aan de orde komt.  

9 Maak een subsidiedossier per instelling waarin alle documenten met betrekking tot 
de subsidieverlening zijn opgenomen. Voeg ook gespreksverslagen toe aan dit 
dossier. Bewaar de dossiers tijdens het kalenderjaar op de afdeling en archiveer ze 
na definitieve vaststelling van de subsidie in het centrale archief. 

Doordat de subsidies (aanvragen, toekenning, correspondentie) 
onderdeel vormen van het zaaksysteem, kan worden gesteld dat 
dergelijke dossiers bestaan.   

10 Handhaaf de termijnen van het subsidieproces. Stel instellingen tijdig op de hoogte 
van termijnen. Maak gebruik van de schriftelijke mogelijkheden tot uitstel van de 
termijn voor zowel de gemeente als instellingen. 

De verordening verschaft hier de basis voor, en wordt ook zo in de 
praktijk gebracht.  

 
 
  



 

41 
 

Nr. Aanbeveling Opvolging 
Met betrekking tot de informatievoorziening tussen college en gemeenteraad zijn er de volgende twee aanbevelingen: 
11 Maak afspraken over informatievoorziening en leg deze schriftelijk vast De informatievoorziening vindt plaats via de P&C-cyclus. 
12 Maak specifieke afspraken over de informatievoorziening inzake subsidiebeleid 

(zie ook aanbeveling 15). 
De informatievoorziening vindt plaats via de P&C-cyclus. Er zijn geen 
aanvullende specifieke afspraken 

Met betrekking tot de kaderstellende en controlerende taken van de raad zijn er de volgende aanbevelingen: 
13 Voer een discussie over de rol van subsidies als sturingsmiddel om 

beleidsdoelen te realiseren. Betrek daarbij de volgende aspecten: 
- toevoegen van beleidsdoelen in de programmabegroting 
- wijze waarop subsidies worden ingezet 
- gebruik maken van subsidievormen en daaraan gekoppelde afspraken en 

criteria (bijvoorbeeld met bepaalde instellingen prestatieafspraken maken, 
tussenrapportages, directe subsidievaststelling, meerjarige afspraken).  

- verbeteren van de verantwoording van bereikte resultaten. 

Een dergelijke discussie heeft na vaststelling van de kadernota en de 
verordening (2009) niet meer plaatsgevonden.  

14 Laat naar aanleiding van de uitkomsten van de discussie de verordening 
dienovereenkomstig aanpassen. Vraag het college met de accountant te 
overleggen naar samenhang met de rechtmatigheidstoets 

De verordening is in 2009 aangepast. De beleidsregels zijn in 2017 
herzien en gepubliceerd. 

15 Verzoek het college jaarlijks om een overzicht van verstrekte subsidies, 
bereikte resultaten en eventuele afwijkingen (zie ook aanbeveling 12).  

Dit vindt plaats in de P&C-cyclus, maar heeft daarmee louter een 
financiële insteek. Inhoudelijke verantwoording vindt niet plaats. 
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