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D E  R A A D  D E R  G E M E E N T E  E P E  

gelezen het onderzoeksrapport “Subsidiebeleid Epe” van de rekenkamercommissie d.d. 

28 november 2015 en de reacties van het college d.d. 9 januari en 3 februari 2015; 

overwegende, dat de rekenkamercommissie heeft onderzocht of het in 2012 respectievelijk 2013 
(op)nieuwe vastgestelde subsidiebeleid doeltreffend is;  

 

Dat uit het onderzoek blijkt dat  
  het (op)nieuw vastgestelde subsidiebeleid zijn doelen heeft bereikt. Er zijn verbeterpunten 

gevonden ten aanzien van de reikwijdte, de transparantie en de gelijke behandeling van 

organisaties; 

 betrokkenen de geëffectueerde wijzigingen als een vooruitgang beschouwen; 

 voor alle vrijwilligersorganisaties en voor het merendeel van de professionele organisaties het 

nieuwe subsidiebeleid geen financiële gevolgen heeft gehad; 

 In er in de onderzochte casuïstiek  een logische koppeling is tussen de prestaties van de 

subsidieontvanger en het beleidsdoel van de gemeente. Er spreekt vertrouwen uit de afspraken op 

hoofdlijnen die de gemeente maakt. De sturingsmogelijkheid is hierdoor afgenomen. 

B E S L U I T  

De hiervoor genoemde conclusies leiden tot de volgende aanbevelingen: 

voor het college: 

1. Voer het subsidiebeleid zoals dat door de raad is vastgesteld uit overeenkomstig het beleid.. 

Hanteer afwijzingsgronden voor subsidieaanvragen eenduidig en conform het kader. Indien in 

de praktijk blijkt dat bijstelling van het subsidiebeleid nodig is, informeer hierover dan altijd de 

raad; 

2. Evalueer de resultaatverwachtingen en overeengekomen doelstellingen van de organisaties 

na de eerste periode van het nieuwe subsidiebeleid. Bepaal daarbij of de evalueerbaarheid 

voldoende is en of de gemeente voldoende handvatten heeft voor sturing op de aansluiting 

tussen de activiteiten van de organisaties en beoogde beleidsdoelen van de gemeente; 

3. Creëer een mogelijkheid voor nieuwe organisaties met innovatieve ideeën in het sociale 

domein om in binnen de periode van vier jaar in aanmerking te komen voor subsidie, zeker 

gelet op de grote veranderingen die er aan komen in het sociale domein en de innovaties die 

daarin nodig zijn. 
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voor de raad; 

 Stel voor de volgende subsidieperiode de nieuwe of geactualiseerde Sociale Agenda op, waarbij 

duidelijkheid moet zijn over kernpartners, ketenpartners en accommodatiebeleid.  

Epe, 12 maart 2015 

De raad voornoemd, 
de voorzitter, de griffier, 

Ir. H. van der Hoeve MPA. V. Smit. 


