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Aan redacties en correspondenten

Rekenkamer Den Haag: Zet subsidies bewust en zakelijk in
‘De gemeente Den Haag stuurt via subsidies steeds meer op prestaties. Het is
echter niet altijd voldoende duidelijk welke beleidsdoelen subsidies dienen en
aan welke maatschappelijke effecten ze moeten bijdragen’, stelt de
Rekenkamer Den Haag in het rapport “Van uitgaven naar uitkomsten”. Op
woensdag 14 december 2011 om 12.30 uur presenteert de rekenkamer dit
rapport. Zeker nu er bezuinigd moet worden, beveelt de Rekenkamer Den Haag
aan subsidies bewust en zakelijk in te zetten om maatschappelijke effecten te
realiseren.
Onvoldoende zicht
De gemeente Den Haag heeft onvoldoende zicht op de resultaten van de subsidies,
aldus de rekenkamer. In de praktijk wordt vooral gekeken of het geld besteed is zoals
afgesproken en of de prestaties zijn geleverd. De kwaliteit en de effecten van die
prestaties blijven vaak buiten beschouwing.
Verschillende vormen en procedures
De gemeente Den Haag gaf in de onderzochte periode meer dan 400 miljoen euro
uit aan subsidies. Er is geen goed overzicht van het aantal subsidieverstrekkingen.
Dit wordt veroorzaakt doordat gemeentelijke diensten vaak verschillende vormen,
procedures en administraties gebruiken. De rekenkamer vindt dat dit overzicht nodig
is om gericht keuzes te maken nu er bezuinigingen voor de gemeente Den Haag
voor de deur staan.
De Rekenkamer Den Haag beveelt onder andere aan:
• Altijd duidelijk te maken welk beleidsdoel een subsidie dient, wat het bedoelde
maatschappelijk effect is, en welke prestaties daarvoor geleverd gaan worden.
• Het subsidiebeleid centraal te verankeren in de planning- en controlcyclus.
• De procedures eenduidiger en eenvoudiger te maken, onder meer door te
gaan werken met een beperkt aantal subsidievormen die verschillen in mate
van sturing, controle en verantwoordingsverplichting.
• Subsidieverstrekkingen gerichter te controleren en te evalueren.
• Bij nieuwe bezuinigingen op subsidies aandacht te besteden aan de
doelmatigheid en doeltreffendheid van individuele subsidies.
Voor vragen: Mirjam Swarte, secretaris van de Rekenkamer, telefoon 070-353 87 84 of 06 524 85 218
Voor meer informatie zie onder www.rekenkamerdenhaag.nl

