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Samenvatting 
 

Conclusies 

Het algemeen beeld dat uit dit doelmatigheidsonderzoek naar voren komt is dat verworven 

gemeentelijke subsidies doelmatig worden ingezet, echter zien wij op het gebied van initiatie 

en subsidiebeheersing belangrijke aandachtgebieden. Hiervoor doen wij in dit rapport een 

aantal aanbevelingen. 

 

Bij alle (21) geïdentificeerde subsidies die betrokken zijn in het onderzoek hebben wij de 

activiteiten kunnen relateren aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen, hierin zijn geen 

uitzonderingen geconstateerd. De subsidie aanvraag en subsidieverlening zijn daarbij veelal 

gericht op de subsidieprogramma’s van de subsidiënt. De vertaling van de activiteiten zoals 

opgenomen in de beschikkingen naar de beleidsdoelstellingen, kwantiteits- en/of 

kwaliteitsnormen vindt niet (zichtbaar) plaats. Het vertalen van de overeengekomen 

activiteiten met de subsidiënt naar zo “scherp” mogelijke prestatie-indicatoren die aansluiten 

bij de gemeentelijke beleidsdoelstellingen kan naar ons oordeel bijdragen aan het vergroten 

van de effectiviteit van een verworven subsidies. 

De inrichting van de administratieve organisatie en de interne beheersingsmaatregelen ter 

waarborging van de realisatie gemeentelijke beleidsdoelstellingen zijn eveneens in het 

onderzoek betrokken. Wij signaleren hier belangrijke aandachtsgebieden in de verschillende 

faseringen binnen het proces van werven van subsidies en de beheersing hiervan. Wij 

concluderen dat de kwaliteit en onderbouwing van de subsidie aanvraag verder aangescherpt 

kan worden en bevelen aan om de primaire registratie bij initiatie te centraliseren teneinde 

volledig inzicht in lopende subsidies te waarborgen en tijdige vaststelling hiervan te beheersen. 

Voor wat betreft de vaststelling van de subsidie (als laatste stap in het proces van verworven 

subsidiëring) concluderen we dat in gevallen wanneer de subsidievoorwaarden een 

controleverklaring vragen ter vaststelling van de subsidie, deze ook is afgegeven. Wel 

constateren wij dat dit niet in alle gevallen tijdig gebeurd. In zes gevallen waarbij is vastgesteld 

dat afrekening heeft plaatsgevonden met controleverklaring is geconstateerd dat er in twee 

gevallen de vaststelling te laat heeft plaatsgevonden en er in twee gevallen verlenging is 

aangevraagd maar deze aanvraag te laat is ingediend.  
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Aanbevelingen 

Hieronder volgt een overzicht van aanbevelingen die uit het doelmatigheidsonderzoek naar 

voren komen. De nummering van de aanbevelingen verwijst naar de onderzoeksvragen. 

1.1 Definieerscherp geformuleerde prestatie indicatoren/kengetallen per project (SMART), 

afgeleid van de beleidsdoelstellingen zoals opgenomen in de programmabegroting en 

documenteer deze per project; 

1.2 Beschrijf een algemene procedure/werkinstructie voor (tussentijdse) toetsing en bijsturing 

en ex ante vaststelling van realisatie van gestelde prestatie indicatoren, alsmede het 

documenteren van afspraken (intern/extern) hierover; 

3.1 Onderzoek aanvullende mogelijkheden ten aanzien van verwerving van subsidies, formeer 

hier tevens formeel beleid en overweeg nader onderzoek in te zetten (bijvoorbeeld uitvoeren 

van een subsidiescan); 

3.2 Tref waarborgen om de aanwezige kennis binnen de organisatie inzake 

mogelijkheden/kansen ter verwerving van subsidies te behouden/continueren voor de 

organisatie; 

3.3 Onderzoek in welke mate interne uren declarabel zijn bij lopende en toekomstige subsidies 

en overweeg op basis van de uitkomsten hiervan interne uren te registreren; 

4.1 Centraliseer initiatie van subsidies en implementeer procedures in het kader van primaire 

registratie bij start van subsidies (en voer centraal een (financiële) risico analyse uit op 

materiële subsidies op basis van goedgekeurde begroting, beschikking en 

subsidievoorwaarden); 

4.2 Stel op basis van primaire registratie een subsidiekalender op waardoor (centrale) 

monitoring op tijdige afronding en vaststelling van de subsidie is gewaarborgd; 

5.1 Stel een autorisatieprocedure in voor (omvangrijke) subsidies waarbij in te dienen 

begrotingen (zichtbaar) worden geautoriseerd door de teamleider (4-ogen principe); 

5.2 Stel procedures in ten aanzien van grote (meerjarige) subsidieprojecten en stel faseringen 

in met go/no go besluiten gedurende deze projecten; 

5.3 Stel een format op voor de in te dienen begroting, zodat op uniforme manier (op 

afdelingsniveau) de financiële onderbouwing van de subsidieaanvraag aangeleverd wordt; 

5.4 Implementeer een procedure inzake initiatie van een (subsidie)project met verstrekking 

van een voorbereidingskrediet door de Raad. Stel eisen aan de begrotingen en aanwezigheid 

van beschikkingen bij een vervolg (krediet) besluit; 
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Inleiding 
 

Aanleiding van het onderzoek 

 

Het college van B&W van de gemeente Wassenaar heeft opdracht gegeven om een  

doelmatigheidsonderzoek uit te laten voeren naar de door de gemeente verworven subsidies.  

 

De werkorganisatie Duivenvoorde is een aparte ambtelijke organisatie die vanaf 1 januari 2013 

alle taken uitvoert voor zowel de gemeente Wassenaar als de gemeente Voorschoten. De 

onderzoeksvragen in dit onderzoek zijn deels gericht op de gemeente Wassenaar en deels op 

de werkorganisatie Duivenvoorde. Bij de werkorganisatie is de inrichting en beheersing van het 

subsidieproces belegd, maar de gemeente is primair verantwoordelijk voor het traject startend 

bij de formulering van de te realiseren beleidsdoelstellingen, de aanvraag van de subsidie, de 

realisatie van de beleidsdoelstellingen en de verantwoording van de subsidiegelden naar de 

subsidiënt.  

De raad en college van Burgemeesters en Wethouders zijn primair verantwoordelijk voor 

realisatie van beleid. Daarbij gaat het om het treffen van de juiste organisatorische 

maatregelen en het instellen van de juiste systemen om de doelmatigheid te waarborgen. Het 

andere aspect binnen het doelmatigheidsonderzoek is de effectmeting. Het gaat daarbij om 

gegroepeerde informatie. Deze “prestatie-indicatoren” en “kengetallen” in het 

doelmatigheidsonderzoek zijn primair afhankelijk van de gestelde beleidsdoelstellingen van de 

gemeenten, alsmede de aanwezigheid van systemen voor periodieke en permanente 

doelmatigheidsbeoordeling. 

 

Uitvoering van het doelmatigheidsonderzoek heeft zich derhalve enerzijds gericht op de 

administratieve organisatie en interne beheersing die waarborgen dienen te treffen voor het 

bereiken van de doelstellingen en anderzijds de identificatie van de gemeentelijke 

doelstellingen, de vertaling van deze gemeentelijke doelstellingen naar verworven subsidies en 

aanwezigheid van systemen voor het meten van de realisatie hiervan. Voor een schematische 

indeling van het onderzoek om te komen tot een normenkader is het plan van aanpak wat is 

gehanteerd voor dit onderzoek opgenomen in de bijlage (bijlage 1). 

 

Afbakening van het onderzoek 
Expliciet wordt hier vermeld dat het onderzoek zich niet heeft gericht op de doeltreffendheid  

van een verworven subsidies. Of en in hoeverre de beoogde effecten ook daadwerkelijk zijn 

bereikt met inzet van de verworven subsidies is niet nader vastgesteld. Hiervoor lopen de 

beleidsterreinen te ver uiteen en is het (maatschappelijk) effect achteraf of gedurende de 

uitvoering van de subsidie(niet betrouwbaar) vast te stellen. In het onderzoek is wel betrokken 

de mate waarin de afdelingen zelf monitoren in hoeverre doelstellingen worden behaald 

(effectmeting) en naar de aanwezigheid van systemen voor meting van deze resultaten. 
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Aard en reikwijdte van het onderzoek 
Het onderzoek richt zich op de verworven subsidies die in de reguliere beleidsterreinen passen 

en lopen gedurende boekjaar 2013. Subsidies waarvoor gedurende 2013 een controle 

verklaring is verstrekt zijn niet betrokken in de detailcontroles op interne beheeringsmaat-

regelen en onderliggende documentatie in het onderzoek. Doeluitkeringen die niet worden 

aangemerkt als subsidies zijn volledig uitgesloten. 

Hierbij merken wij op dat indien in geval van verworven subsidies die op basis van 

beschikkingen dienden te worden vastgesteld met afgifte van een controleverklaring van de 

externe accountant, hiervan wel is vastgesteld of de controleverklaringen ook daadwerkelijk 

binnen de gestelde termijnen zijn verstrekt. 

Scope van het onderzoek 
Voor bepaling van de scope van het onderzoek zijn verschillende administraties/registraties 

onderzocht om verworven subsidies gedurende 2013 te identificeren. Hiervoor is in eerste 

instantie de overige opbrengstenverantwoording in de financiële administratie over 2013 

geanalyseerd. De totale opbrengsten (niet rijksbijdragen) zoals verantwoord in de financiële 

administratie over 2013 bedroeg € 1.716.500. Van deze opbrengsten zijn bijdragen derden, 

verkregen vergoedingen, uitkeringen en andere opbrengsten niet zijnde verworven subsidies 

geëlimineerd, waarbij de omvang van de van de geïdentificeerde initiële opbrengsten uit hoofde 

van verworven subsidies over 2013 ad € 563.000 bedroeg. Hiervan is in de financiële 

administratie € 375.000 gecorrigeerd als gevolg van verantwoording in voorgaande jaren 

(debiteuren afboeking), waarna een netto opbrengt uit hoofde van verworden subsidies over 

2013 ad € 188.000. 

Aangezien het moment realisatie van opbrengsten (de opbrengstenverantwoording in de 

financiële administratie) uit hoofde van subsidies niet (gelijkmatig) verdeeld hoeft te zijn over 

de subsidieperiode, zijn aanvullende werkzaamheden verricht ter identificatie van verworven 

subsidies en lopende gedurende 2013. Hiervoor zijn de projectenrapportages zoals opgenomen 

in de voor- en najaarsnota (voor 2013 beide nota’s en voor 2014 de voorjaarsnota), de 

verkeersagenda 2013/2014 1 en een ordner van lopende verkeersprojecten, zoals beschikbaar 

op de financiële administratie, betrokken in het onderzoek. 

 

Naar aanleiding hiervan zijn in totaal 21 lopende subsidies geïdentificeerd gedurende 2013 met 

een totale omvang van beschikte subsidies van € 9.244.000 (op basis van de beschikkingen en 

over de totale subsidieperiode, met een totale opbrengstverantwoording in de financiële 

administratie over 2013 van € 185.000), waarbij gezien de omvang geconcludeerd kan worden 

dat dit een substantieel onderdeel vormt van de bedrijfsvoering. 

 

 

                                                           

1
 Zoals opgenomen bij het raadsvoorstel van 26 mei 2013 met kenmerk Z 8233 WS /1140 Verkeersagenda juni 2013 
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In onderstaande tabellen is weergegeven de verdeling van verworven subsidies (totale 

beschikte subsidies ad € 9.244.000) naar de verschillende afdelingen en subsidiënten 

   
 

Verdeling verworven subsidies per afdeling Verdeling van verworven subsidies naar subsidiënten  

Van de totale geïdentificeerde verworven subsidies ten bedrage van € 9.244.000 heeft 

gedurende 2013 voor € 6.662.000 vaststelling plaatsgevonden middels afgifte 

controleverklaring en is voor € 2.125.000 vastgesteld dat de subsidie activiteiten nog niet zijn 

gestart gedurende het onderzoek c.q. zich nog in de opstartfase bevonden. De verrichte 

detailcontroles op kosten die tegenover de verworven (en beschikte) subsidies staan van  

€ 457.000 bedroegen circa € 185.000 (zie hiervoor tevens deelvraag 5) en liggen hiermee in 

lijn met de opbrengstenverantwoording. Overigens merken wij hierbij op dat naast deze 

detailcontroles de totale projectomvang (€ 9.244.000) is betrokken in het onderzoek 

aangaande validatie van aanwezige processen/subsidiebeheersing, aanwezigheid van 

ingediende begrotingen, beschikkingen en, indien van toepassing, afgifte van 

controleverklaringen. 

Van de totale geïdentificeerde verworven subsidies ten bedrage van € 9.244.000 maken 

projectsubsidies een wezenlijk onderdeel uit en betreffen dit voornamelijk de verworven 

subsidies die gedurende 2013 zijn vastgesteld met controleverklaring (en groot deel van de 

verworden subsidies nog te starten c.q. in opstartfase). De verdeling verworven 

projectsubsidies en overige verworven subsidies is in de volgende tabel uiteengezet. 
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Verdeling verworven subsidies naar project- en overige subsidies 

Doelstelling van het onderzoek 
Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de doelmatigheid van verworven 

subsidies van de gemeente Wassenaar. 

Centrale onderzoeksvragen 
De volgende vragen zijn leidend geweest voor het onderzoek. 

1. Past de subsidie die is verworven binnen de beleidsdoelstellingen van de gemeente 

Wassenaar?  

2. Worden alle subsidies ook daadwerkelijk ontvangen? 

3. Worden alle mogelijkheden benut? 

4. Is er vanuit het concern (concern control) zicht op een volledige verantwoording van de 

ontvangen subsidies? 

5. Is het proces zodanig ingericht dat de subsidie volgens de voorwaarden kan worden 

verantwoord? Tevens dienen de antwoorden op de onderstaande vragen in kaart te 

worden gebracht: 

- Wat is het huidige beleid rond de verwerving en het beheer van de subsidies  

- Hoe is het beleid gekoppeld aan procedures en processen  

- Hoe vindt de subsidieverwerving en beheer in werkelijkheid plaats?  

 

De onderzoeksvragen en de daarop gegeven antwoorden worden in de afzonderlijke paragrafen 

nader uitgewerkt. 

 

Onderzoeksvraag 1:Past de verworven subsidie binnen de 

beleidsdoelstellingen van de gemeente Wassenaar 

 

Als startpunt voor beantwoording van deze onderzoeksvraag vormt de Uitwerking van het 

coalitieakkoord 2010 - 2014 (15 juni 2010)de basis. In deze uitwerking is beoogd uiteen te 

zetten welke beleidskeuzes de gemeente in de daaropvolgende jaren wilde maken. In dit 

coalitie akkoord is gekozen voor een aanscherping van de structuur van de 

programmabegrotingen door een opzet met vier elementen, te weten:  
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- visie        

- (beoogde) maatschappelijke effecten  

- beleidsdoelstellingen       

- beoogde resultaten  

 

Met de aanscherping van structuur is getracht de uitvoering van het beleid concreter te maken 

door smart2geformuleerde beleidsdoelstellingen en beoogde resultaten (waarneembare 

veranderingen).In navolging van de ‘Uitwerking van het coalitieakkoord’ zijn de 

programmabegrotingen vanaf 2011 op deze wijze ingericht3 en vindt hierin uitwerking vindt 

plaats in de jaarlijkse programmabegrotingen. Aangezien het onderzoek zich richt op 

verworven subsidies lopende gedurende boekjaar 2013, zijn daarom de programmabegrotingen 

van 2012, 2013 en 2014 betrokken in het onderzoek. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat bij vrijwel alle verworven subsidies de activiteiten worden benoemd 

in de verleende beschikking of uitvoeringsovereenkomst. Aangezien de subsidie aanvragen 

worden gedaan op basis van de subsidieprogramma’s van de subsidieverstrekkers sluiten deze 

activiteiten veelal niet (volledig) aan op de doelstellingen zoals opgenomen in de programma-

begrotingen. Aandachtspunt daarbij is dat voor projecten geen vertaalslag wordt gemaakt naar 

de interne beleidsdoelstellingen en (scherpe) prestatie indicatoren worden geformuleerd zodat 

achteraf de beoogde effecten kunnen worden gemeten. 

 

Opgemerkt dient te worden dat het niet voor elke subsidieactiviteit eenvoudig is om prestatie 

indicatoren te benoemen en deze meetbaar te maken (bijvoorbeeld aangaande 

maatschappelijke- en milieu effecten). Dit vereist een heldere vertaling van de 

beleidsdoelstellingen naar scherp geformuleerde prestatie indicatoren/kengetallen per subsidie.  

 

Wij concluderen op basis van de beschikkingen en activiteiten van de 21 subsidies die 

onderdeel vormde van het onderzoek dat deze allen passen binnen de activiteiten zoals 

opgenomen in de beleidsdoelstellingen en programmabegrotingen van de gemeente 

Wassenaar. Er zijn geen subsidies gesignaleerd waarvan de relatie met de activiteiten zoals 

opgenomen in de beleidsdoelstellingen en programmabegrotingen niet kon worden vastgesteld.  

 

 

Onderzoeksvraag 2: Worden alle subsidies daadwerkelijk ontvangen? 

 

Van verworven subsidies met omvang van een totale subsidie toekenning van € 458.000, 

waarbij gedurende 2013 geen vaststelling heeft plaatsgevonden met afgifte van een 

controleverklaring, hebben wij vastgesteld dat de (deel) betalingen conform de afspraken uit de 

beschikkingen zijn ontvangen. De totale ontvangsten gedurende 2013 ten bedrage van  

€ 184.000 zijn hierbij vastgesteld aan de hand van bankontvangsten, hierbij zijn geen 

afwijkingen geconstateerd. 

 

Overigens wordt opgemerkt dat zowel voor omvangrijke projecten (waar controleverklaring bij 

wordt verstrekt) als projecten van kleinere omvang is vastgesteld dat de financiële 

                                                           

2
 SMART staat voor: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. 

3
 Conceptnota Nota Subsidiebeleid Wassenaar 2014, concept versie maart 2013 v 2.12 

kader 

uitvoering 
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verantwoording c.q. aanvraag van uitstel niet tijdig worden ingediend. Er is een tendens 

waarneembaar waarin subsidiënten de gestelde indieningstermijnen stringenter toepassen. Het 

niet tijdig indienen van subsidiedeclaraties kan tot gevolg hebben dat subsidies hierdoor 

worden gekort of ingetrokken. Wij verwijzen u voor dit punt tevens naar onderzoeksvraag 4. 

Onderzoeksvraag 3: Worden alle mogelijkheden benut? 

 

Ter beantwoording van deze onderzoeksvraag zijn in de verschillende gesprekken met team- 

en projectleiders en projectmedewerkers de volgende deelvragen gesteld; 

- Is er een beleid ten aanzien van het werven van subsidies? 

- Is er toereikende kennis van aanwezige subsidieregelingen? 

- Zijn er deelgebieden waar mogelijk kansen liggen voor werven van subsidies? 

Uit de besprekingen met verschillende personen blijkt dat er geen actief beleid is ten aanzien 

van werving van subsidies (niet op concern niveau, danwel afdelingsniveau). Dit is wel expliciet 

genoemd in het coalitie akkoord van de gemeente Wassenaar4. 

Uit de initiële inventarisatie van lopende subsidies, alsmede uit gesprekken met betrokken 

medewerkers blijkt dat de verworven subsidies bij de afdeling Maatschappelijke ontwikkeling 

van zeer beperkte omvang is. Gezien de aard van de productgroepen vallende onder deze 

afdeling (onderwijs, natuur en milieu, kunst en cultuur, gezondheid en sport) biedt het werven 

van subsidies hier mogelijk kansen om opbrengsten te genereren. 

 

Daarnaast is in verschillende gesprekken aangegeven dat er mogelijkheden gesignaleerd 

worden om aanvullende subsidies te werven, die aansluiten bij de gemeentelijke 

beleidsdoelstellingen (mogelijkheden die in de gesprekken zijn benoemd hebben betrekking op 

gebieden van duurzaamheid en natuur- en milieu educatie).  

 

Als mogelijke invulling van verwerving van subsidies met aandachtgebied natuur en milieu 

wijzen wij u op de Europese subsidieregeling INTERREG, welke gericht is op innovatieve en 

duurzame projecten5. Daarnaast biedt het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 

wellicht mogelijkheden op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid6. Wij merken hierbij 

op dat bij deze regelingen nadere vereisten worden gesteld (bijvoorbeeld op gebied van co 

financiering) en de voorwaarden stringent zijn te noemen. Wij bevelen u daarom ook aan om 

mogelijkheden ten aanzien van verwerving van aanvullende subsidies na te gaan en eventuele 

mogelijkheden voor het werven van subsidies (te laten) onderzoeken (bijvoorbeeld door het 

laten uitvoeren van een subsidiescan). 

 

Uit de gesprekken met verschillende personen concluderen wij dat de werving van subsidies op 

de afdelingen veelal belegd bij sleutelfunctionarissen en daarmee ook de kennis. Teneinde de 

                                                           

4
Coalitieakkoord gemeente Wassenaar 2010-2014, Wassenaar, 29 maart 2010 

5
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/interreg-2014-2020 

6
http://www.europa-nu.nl/id/vga3f1usj7zg/europees_fonds_voor_regionale 
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continuïteit en beschikbaarheid van deze kennis voor de organisatie te waarborgen dient te 

worden vastgesteld waar de kennis op het gebied van verwerving binnen de organisatie 

aanwezig is en deze te documenteren. Dit kan door centrale coördinatie, echter zou tevens op 

afdelingsniveau ingericht kunnen worden. 

 

Daarnaast is er uit het onderzoek gebleken dat interne uren niet geregistreerd worden terwijl 

er gedurende het onderzoek subsidieregelingen zijn gesignaleerd (bijvoorbeeld provinciale 

subsidieregelingen) waarin interne uren subsidiabel kunnen zijn. Het is aan te bevelen te 

onderzoeken in hoeverre interne uren declarabel zijn bij aanwezige subsidies en voor deze 

subsidies bij vervolgaanvragen de uren mee te nemen in de aanvraag en de uren te registreren 

in het aanwezige urenregistratie systeem. Wij hebben begrepen dat in het urenregistratie 

systeem projectgroepen aangemaakt kunnen worden, zodat urenregistratie zich kan beperken 

tot de betrokken medewerkers en ook alleen voor die uren die aan het project besteed worden 

(voor zover de subsidievoorwaarden dit toelaten). 

Onderzoeksvraag 4: Is er vanuit concern (concern control) zicht op de 

volledige verantwoording van ontvangen subsidies? 

 

Ter beantwoording van deze onderzoeksvraag hebben verschillende gesprekken 

plaatsgevonden met verschillende personen in de organisatie, waaronder, betrokken 

projectleiders en informatie van personeelsleden van de afdeling staf strategie en control en 

financiële administratie. In deze gesprekken hebben wij de inrichting van het proces en het 

subsidiebeheer besproken en gevalideerd waar in het proces de primaire registratie plaatsvindt. 

Initiatie  is belegd op de afdelingen waarbij de budgethouders integraal eindverantwoordelijk   

zijn. Er is verder geen formeel en uniform proces ingericht rondom het verwerven van 

subsidies. Voor een meer gedetailleerde behandeling hiervan wordt verwezen naar 

onderzoeksvraag 5. De projectleiders zijn daarnaast verantwoordelijk voor de input van de 

projectenrapportage zoals opgenomen als bijlage in de voor- en najaarsnota. Voeding vindt 

derhalve vanuit decentrale afdelingen plaats en is daarom niet procesmatig gewaarborgd dat 

op centraal niveau volledig inzicht bestaat in lopende subsidies.  

Teneinde te waarborgen dat op concern niveau een volledig inzicht bestaat in lopende subsidies 

is het aan te bevelen de primaire registratie  bij initiatie van subsidies te centraliseren. Dit zou 

bijvoorbeeld gerealiseerd kunnen worden door primaire registratie in de financiële administratie 

bij start van verwerving van subsidies. Voor omvangrijke subsidie(projecten) kunnen 

aanvullende documentatievereisten worden ingevoerd (aanwezigheid goedgekeurde begroting, 

subsidiebeschikking, subsidievoorwaarden etcetera) teneinde een volledige dossiervorming 

voor aanvang van deze (omvangrijke) subsidieprojecten te waarborgen. Onderzocht kan 

worden of het informatiesysteem Decos ingezet kan worden om bij projectinitiatie een volledige 

dossiervorming te waarborgen. 

 

Centrale registratie en standaardisering van dossiervorming maakt het tevens mogelijk om bij 

start van  (omvangrijke) gesubsidieerde projecten op centraal niveau de initiële inschatting van 

(financiële) risico’s te monitoren. Dit doet niet af aan de integrale verantwoordelijkheid van 
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decentrale afdelingen, echter treft waarborgen voor  risicobeheersing op concernniveau voor 

risicovolle en omvangrijke (financiële) gesubsidieerde projecten.  

Uit het onderzoek is gebleken dat in twee gevallen waarbij de subsidies gedurende 2013 zijn 

vastgesteld met afgifte van controleverklaring dat deze vaststelling te laat heeft plaats 

gevonden. In drie gevallen was er sprake van aanvraag uitstel van de subsidievaststelling, 

echter heeft de aanvraag te laat heeft plaatsgevonden. Wij merken overigens op dat in deze 

gevallen het verkeersprojecten betroffen van afdeling OGB, waarbij de status en voortgang van 

deze projecten worden besproken in het periodiek overleg met Stadsgewest Haaglanden. Wij 

adviseren echter ook in deze gevallen verlengingen tijdig aan te vragen/afrekeningen tijdig in 

te dienen ter waarborging van formele goedkeuring en documentatie hiervan. 

 

De inrichting van proces met centrale registratie en dossiervorming biedt daarmee tevens de 

mogelijkheid voor het opstellen van een subsidiekalender, wat centrale monitoring op tijdige 

afronding en verantwoording naar de subsidieverstrekker mogelijk maakt.  

 

 

Onderzoeksvraag 5: Is het proces zodanig ingericht dat de subsidie volgens 

de voorwaarden kan worden verantwoord? Tevens dienen de antwoorden op 

onderstaande vragen in kaart te worden gebracht 

- Wat is het huidige beleid ronde de verwerving en beheer van subsidies? 

- Hoe is het beleid gekoppeld aan procedures en processen? 

- Hoe vindt de subsidieverwerving en beheer in werkelijkheid plaats? 

 

Voor beantwoording van deze onderzoeksvragen hebben verschillende gesprekken 

plaatsgevonden met verschillende personen in de organisatie, waaronder de afdelingshoofd en 

medewerkers van afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, medewerkers  Omgevingsbeheer, 

betrokken projectleiders en informatie van personeelsleden van de afdeling staf strategie en 

control en de financiële administratie. De deelvragen inzake het huidige beleid en de wijze 

waarop het beleid gekoppeld is aan procedures en processen zijn in deze gesprekken 

gesproken en is op basis hiervan aanwezigheid van processen en procedures nader 

gevalideerd.   

 

Uit de diverse gesprekken blijkt tevens dat er, ofschoon benoemd in het coalitie akkoord 

Gemeente Wassenaar 2010-20147, geen actief afdelingsbeleid wordt gevoerd ter verwerving 

van subsidies. Kennis inzake werving van subsidies en beschikbare programma’s 

mogelijkheden zijn hierbij veelal verenigd in aanwezige kennis bij verschillende 

sleutelfunctionarissen danwel gegeneerd als gevolg van beschikbaar gestelde budgetten door 

subsidieverstrekkers. 

 

Ook de inrichting van het proces van verwerving van subsidies en het subsidiebeheer is niet 

                                                           

7
 Coalitieakkoord gemeente Wassenaar 2010-2014, Wassenaar, 29 maart 2010 
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uniform ingericht en verschilt per afdeling. Opstellen van begrotingen, waar verworven 

subsidies onderdeel van zijn, wordt op de afdelingen (RO & OGB) tussen verschillende 

personen besproken, maar er vindt geen (zichtbare) autorisatie van begrotingen plaats. De 

verworven subsidies verschillen in aard en omvang per afdeling en de subsidies zijn veelal 

uniek in hun soort. Gezien de financiële omvang van sommige projectsubsidies  en daarmee de 

mogelijke exposure die ze op de organisatie kunnen hebben (niet alleen in financieel 

strategische zin, maar ook ten aanzien van reputatie- en imagoschade) is het adviseerbaar om 

voorafgaand aan het project op concernniveau een risico analyse uit te voeren (bijvoorbeeld op 

projecten met vooraf gedefinieerde financiële omvang). 

 

Uit besprekingen en verkregen informatie is gebleken dat ingediende begrotingen, ter 

verwerving van (omvangrijke) projectsubsidies, in een aantal gevallen nog (globale) ramingen 

betreffen en opgenomen subsidies veelal nog niet beschikt zijn. Dit wordt mede ingegeven 

doordat er voor uitvoering van een project een raadsbesluit dient te zijn om een project te 

initiëren. In gesprekken met de afdeling Ruimtelijke Ordening hebben wij begrepen dat deze 

afdeling momenteel nader onderzoekt om een procedure te implementeren waarbij invoering 

van voorbereidingskredieten wordt overwogen teneinde bij een raadsbesluit de projecten in 

meer gedetailleerde mate te hebben uitgewerkt en subsidiebeschikkingen te zijn ontvangen. 

Wij bevelen deze werkwijze ook ten zeerste aan teneinde een evenwichtige besluitvorming door 

de raad, op basis van harde begrotingen en beschikte subsidies, te waarborgen.  

 

Dit stelt echter tevens eisen aan het begrotingsproces en mate van detaillering van opgestelde 

begrotingen. Indien zich op basis van een onzeker verloop van het project (financiële) risico’s 

resteren, dienen deze risico’s te worden benoemd, met opname best/worst scenario’s in de 

begrotingen en nadere kwantificering van risico’s. Voor meerjarenprojecten van grote financiële 

omvang is het daarnaast van belang de projecten te faseren, met daarin opgenomen go/no go 

momenten, teneinde het verloop van het project op basis van de begroting continue te 

herevalueren en bijsturing mogelijk te maken (dit tevens ten aanzien van de verworven 

subsidies binnen deze projecten). Intensivering van het begrotingsproces maakt het tevens 

mogelijk om na afronding van projecten de realisaties te evalueren en (projectgewijs) na te 

calculeren. Hierbij kan overwogen worden om (per afdeling) een format te ontwikkelen voor 

begrotingen met opname van vorengenoemde punten. 

 

Een gedetailleerd begrotingsproces met nadere uitwerking van (financiële) risico’s en 

monitoring hierop leidt daarnaast tot meer gedetailleerde (periodieke) management informatie 

en daarmee stuurinformatie. Het verdient daarbij de aanbeveling om in de periodieke 

rapportage tevens de niet-financiële prestatie indicatoren op te nemen ter monitoring van de 

realisatie van de beleidsdoelstellingen. 

 

Ter validatie van het bestaan en effectieve werking van de interne controlemaatregelen in het 

subsidieproces zijn in de plan van aanpak van het onderzoek diverse detailcontroles 

opgenomen. Deze werkzaamheden bestonden onder andere uit een detailcontrole op de 

verantwoorde subsidiabele kosten. De onderzochte kosten hadden een omvang van € 185.000, 

waarbij onder andere is vastgesteld dat de kosten toereikend zijn geautoriseerd, betrekking 

hebben op de subsidieperiode, rechtmatig zijn besteed en exclusief BTW zijn verantwoord (in 
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overeenstemming met de subsidievoorwaarden). In drie gevallen zijn kosten verantwoord die 

geen relatie hadden met de verworven subsidie, echter was de financiële omvang beperkt  

(€ 8.273,-). Hiervan heeft een bedrag ad € 6.711 betrekking op de verworven subsidie 

‘Kavelruil de groene buffer’. Deze kosten zijn niet gerelateerd aan de doel van deze subsidie, 

waarbij tevens is vastgesteld dat de totale kosten zoals verantwoord naar de subsidiënt ad € 

9.141 niet in de financiële administratie niet ten laste van deze subsidie zijn verantwoord. 

Daarnaast is geconstateerd dat er op een verworven subsidie ad € 62.000 geen kosten 

tegenover stonden. Dit betrof een project waar de coördinatie en uitvoering uitbesteed is aan 

de gemeente Leidschendam-Voorburg en de gerelateerde kosten in 2014 in rekening is 

gebracht als onderdeel van een verzamelfactuur en deze kosten niet ten laste van deze 

subsidie zijn verantwoord. Overigens merken wij hier aanvullend op dat financiële 

verantwoording naar de subsidiënt door een projectmedewerker van de gemeente Wassenaar is 

opgesteld, maar hier geen nadere onderbouwing voorhanden was c.q. is vastgesteld dat deze 

kosten ook daadwerkelijk zijn gemaakt door de gemeente Leidschendam-Voorburg.  

Op basis van vorenstaande werkzaamheden is een risicomatrix opgesteld voor het proces van 

verwerven van subsidies met geïdentificeerde procesrisico’s. 

Risico matrix verworven subsidies 

 

Processen Risico's Financiële omvang 
Juridische 

risico's 

Financiële 

risico's

Fraude 

risico's 

Risico 

imago 

schade 

Beheersmaatregelen Aanbevelingen

Niet alle verw orven subsidies 

w orden verantw oord in de 

f inanciële administratie

Medium X

Uniformering van procedure dat voor 

alle subsidies centrale registratie 

plaatsvindt.

Volledig inzicht in lopende 

projecten op Concern niveau 

ontbreekt 

Hight X

idem

Er w ordt met uitvoering van 

subsidie(projecten) gestart 

zonder dat er een beschikking 

is afgegeven

Medium X X
Beschikking dient te zijn opgenomen 

in het subsidiedosser (checklist) bij 

aanvang subsidie(project)

Ingediende begrotingen zijn niet 

realistisch ingeschat 

(uren/kosten)

Hight X

In te dienen begrotingen dienen te 

w orden beordeelt door een tw eede 

projectleider/afdelingshoofd (2-ogen 

principe). Monitoring van 

voortgang/realisatie van 

projectfaseringen door budgethouder

Projecten w orden niet tijdig 

afgerond (+financiële 

verantw oordingen en 

eindverslagen)  

Medium X X X

Centrale monitoring subsidiekalander 

(adhv registratie bij initiatie subsidie) 

Gehanteerde uurtarieven zijn 

niet kostendekkend
Medium X

Kostprijscalculatie met 

subsidiegew ijze nacalculatie 

(uren/tarief)

Projectfacturen w orden niet of 

niet tijdig op het juiste project 

verantw oord. 

Low X X

Budgethouders geven op de 

facturen aan op w elk 

subsidie(project) de factuur 

betrekking heeft. 

Kostenfacturen w orden 

onterecht ten laste van 

subsidie gebracht (incl. risico 

slepen van gelden). 

Medium X X

Budgethouders geven op de 

facturen aan op w elk 

project/subsidie de factuur 

betrekking heeft. Facturen w orden 

na autorisatie van de 

budgethouder op het 

desbetreffende subsidie(project) 

geboekt. 

Bij bestellingen intern nummer 

vermelden, 2-ogen principe bij 

autorisatie van facturen (> xx 

bedrag)  en periodieke controle van 

correctie boekingen in de 

subsidieadministratie

Het niet naleven van de 

subsidievoorw aarden met als 

gevolg het terug betalen van 

reeds verkregen subsidies. 

Hight X X X

Naleving van de 

subsidievoorw aarden w ordt 

bew aakt door de projectleider, 

budgethouder of projectcontroller. 

Centrale risico analyse bij initiatie van 

subsidie(project) 

De doelstellingen van de 

subsidie dragen niet bij aan de 

beleidsdoelstellingen van de 

gemeente

Medium X

Doelstellingen en resultaat afspraken 

benoemd bij initiatie a.d.h.v. 

beleidsdoelstellingen. Identif if icatie 

van KPI's (SMART), tussentijdse 

toetsing (en evt bijsturing) en interne 

prestatiemeting na afronding.

Inkomende subsidies verkregen 

van de provincie, rijksoverheid en 

derden 
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Bijlage 1 
 

 

Plan van aanpak doelmatigheidsonderzoek in opdracht van de 

werkorganisatie Duivenvoorde en de gemeenten Wassenaar en 

Voorschoten 

 

 

 

Opdrachtformulering 

Voer een doelmatigheidsonderzoek uit op de verworven subsidies door de gemeenten 

Wassenaar en Voorschoten. Betrek in het onderzoek tevens de getroffen organisatorische 

maatregelen en systemen ter waarborging van de doelmatigheid, zoals per 1 januari 2013 

belegd bij de Werkorganisatie Duivenvoorde. 

 

Onderzoeksvragen 

6. Past de subsidie die is verworven binnen de beleidsdoelstellingen van de gemeente Wassenaar 

en de gemeente Voorschoten?  

7. Worden alle subsidies ook daadwerkelijk ontvangen? 

8. Worden alle mogelijkheden benut? 

9. Is er vanuit het concern (concern control) zicht op een volledige verantwoording van de 

ontvangen subsidies? 

10. Is het proces zodanig ingericht dat de subsidie volgens de voorwaarden kan worden 

verantwoord? Tevens dienen de antwoorden op de onderstaande vragen in kaart te worden 

gebracht: 

- Wat is het huidige beleid rond de verwerving en het beheer van de subsidies  

- Hoe is het beleid gekoppeld aan procedures en processen  

- Hoe vindt de subsidieverwerving en beheer in werkelijkheid plaats?  
 

Plan van aanpak 

Het plan van aanpak is onderverdeeld in vier fasen waarbij na elke fase afstemming met de 

afdeling interne controle zal plaatsvinden en eventuele bijsturing van het verdere onderzoek 

mogelijk maakt. 
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- Inventarisatie van beleidsdoelstellingen en identificatie van prestatie-

indicatoren / resultaat afspraken; 

- Interviews met proceseigenaren/afdelingshoofden/teamleiders en in 

kaart brengen AO/IC van subsidieproces/systemen voor periodieke en 

permanente doelmatigheidsbeoordeling. Eerste inventarisatie van 

aanwezige subsidieregelingen (in het kader van volledigheid van de in 

het onderzoek te betrekken subsidies); 

- Identificatie van procesrisico’s en keycontrols  naar aanleiding van  

procesbesprekingen; 

- Inventarisatie van aanwezige subsidieregelingen (aan de hand van 

interviews, financiële administratie, digitaal archiefsysteem etcetera); 

- Optioneel; afstemming met externe accountant inzake opzet 

systeemgerichte werkzaamheden en diepgang detailcontroles om 

werkzaamheden eveneens bruikbaar te maken voor externe accountant in 

het kader van zijn werkzaamheden inzake de 

opbrengstenverantwoording; 

 

- Systeemgerichte werkzaamheden op bestaan en effectieve werking van 

geïdentificeerde keycontrols en beheersingsmaatregelen; 

- Gegevensgerichte werkzaamheden op alle aanwezige subsidies 

(exclusief subsidies met afgifte controleverklaring) en vaststelling; 

o Doel subsidie 

o Activiteiten benoemd en doelstellingen en resultaat afspraken 

benoemd aan de hand van beleidsdoelen; 

o Prestatie-indicatoren benoemd; 

o Tussentijdse toetsing/bijsturing; 

o Prestatiemeting; 

o Volledige benutting; 

- Gegevensgerichte werkzaamheden op ontvangsten per subsidie; 
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- Verwerken van uitkomsten van de uitgevoerde systeem- en 

gegevensgerichte werkzaamheden; 

- Opstellen van aanbevelingen naar aanleiding van verrichte 

werkzaamheden; 

- Afstemming van concept rapport van bevindingen en aanbevelingen met 

proceseigenaren/afdelingshoofden/teamleiders en afdeling interne 

controle; 

- Verwerking van management commentaar; 

- Definitieve rapportage van bevindingen en aanbevelingen 


