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Onderwerp: 

Motie D 66, W D en Progressief Woerden 'Inzicht in subsidies'. 

Kennisnemen van: 

Instellen van het subsidieregister op de website van de gemeente Woerden. 

Inleiding: 

Uw gemeenteraad heeft in de vergadering van 21 december 2011 een motie aangenomen waarin u 
verzoekt om op de website van de Gemeente Woerden een openbaar register op te nemen waarin staat 
wie subsidie ontvangt, hoeveel en voor welk doel. Voorts verzoekt u ons onderzoek te doen onder welke 
voorwaarden dit register uitgebreid kan worden tot indirecte subsidieverlening (zie bijlage 1: motie inzicht in 
subsidies). 

Kernboodschap: 

Het openbaar subsidieregister is begin april geplaatst op de website van de gemeente (zie: digitale balie / 
thema indeling / overig zorg en welzijn /welzijnssubsidies). De indirecte subsidies zullen hier in de loop van 
het jaar aan toegevoegd worden. Dit is onder andere het geval bij het maatschappelijk vastgoedbeleid en 
het sportbeleid. 

Vervolg: 
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Overigens willen wij in het kader van het leanmanagement dit jaar het subsidieproces verbeteren, gericht 
op het verhogen van de klantwaarde. Afgelopen tijd is daartoe een aantal stappen gezet. Zo kan de 
subsidie later in het jaar aangevraagd worden (1 september ipv 1 april), is de beslistermijn verkort van 13 
naar 8 weken en wordt nu het subsidieregister openbaar gemaakt. Het uiteindelijke doel is een eenvoudige 
en transparante subsidieprocedure: klanten kunnen via internet zich informeren over de diverse 
mogelijkheden en een eventuele aanvraag doen. Men kan meteen inschatten of de aanvraag kansrijk is, 
omdat de verdeelsleutel duidelijk is evenals het beschikbare budget. Om dit te bereiken staat het volgende 
dit jaar gepland: 

• Algemene Subsidieverordening Woerden vaststellen ivm het verkorten van de besluit- en 
indieningstermijnen en de vermindering van de verantwoordingslast. 

Automatisering proces, inclusief subsidieloket. 



Beleidsregels vaststellen: inhoudelijke criteria, subsidieplafond, nader uitgewerkte verdeelregels. 

Bijlagen: 
Motie D 66, W D en Progressief Woerden 'Inzicht in subsidies'. 
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P 
Motie inzicht in subsidies 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op woensdag 21 december 2011, 

constaterende dat: 

1. de gemeente Woerden een deel van de beschikbare publieke middelen in de 
vorm van subsidies verstrekt aan derden; 

2. de gemeente Woerden vooralsnog geen openbaar register kent waarin is terug te 
vinden wie welke subsidie(s) ontvangt, hoeveel en waarvoor; 

3. in beginsel eenieder het recht heeft te weten hoe publieke middelen worden 
besteed en welke bedragen daarmee gemoeid zijn; 

overwegende dat: 

1. het bij een open en transparante overheid past om openbaar te maken wie welke 
subsidie(s) ontvangt, hoeveel en voor welk doei; 

2. op relatief eenvoudige wijze een online register kan worden aangelegd, waarin op 
overzichtelijke en toegankelijke wijze is op te nemen wie welke subsidie(s) 
ontvangt, hoeveel en voor welk doel; 

3. instellingen, verenigingen e.d. vaak ook de facto worden gesubsidieerd door 
middel van het verlenen van diensten en faciliteiten onder de kostprijs, of via 
daarmee vergelijkbare mechanismen ('indirecte subsidiëring'); 

4. dergelijke mechanismen wellicht minder eenvoudig inzichtelijk te maken zijn dan 
directe subsidiering; 

verzoekt het College: 

1. op de website van de gemeente Woerden binnen vier maanden een openbaar 
register op te nemen, op basis waarvan eenieder op eenvoudige wijze in ieder 
geval kan nagaan wie gemeentelijke subsidie(s) ontvangt, hoeveel en voor welk 
doel; 

2. onderzoek te doen onder welke voorwaarden dit register kan worden uitgebreid 
zodat het zich ook uitstrekt tot indirecte subsidieverlening; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Heerd Jan Hoogeveen, D66 
Stefan van Hameren, WD 
Wim van Geelen, Progressief Woerden 


