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Persbericht Rekenkamer Oost-Nederland 
 
-embargo tot 9 oktober 12.15 uur- 
 
Zicht op subsidies - Gelderland 
 
Deventer, 4 oktober 2019 
 
Het zicht op het doelbereik van de door de provincie Gelderland verstrekte subsidies kent 
beperkingen. Dit komt doordat verbeteringen uit uitgevoerde evaluaties nauwelijks 
worden geïmplementeerd, sturings- en beheersingsinformatie over subsidies een 
aandachtspunt vormen en steekproeven op kleine subsidies niet jaarlijks zijn uitgevoerd. 
Daarmee is er sprake van risico’s op het gebied van doelmatigheid en rechtmatigheid van 
subsidieverlening. Dat is de conclusie uit het rapport ‘Zicht op subsidies’ dat de 
Rekenkamer Oost-Nederland op 9 oktober publiceert.  
 
Subsidies zijn een belangrijk instrument om doelen te realiseren. Ook door de provincie 
Gelderland wordt jaarlijks voor tientallen miljoenen aan subsidie verstrekt. Middelen die 
afkomstig zijn van de belastingbetaler. Het is dan ook van belang om zicht te hebben op de 
resultaten en effecten die gerealiseerd zijn met subsidies. Voor subsidieregelingen die vijf 
jaar of langer worden ingezet, geldt een evaluatieplicht. Gelderland kiest er voor om 
regelingen die vier jaar of langer lopen te evalueren en om subsidies die worden verstrekt 
buiten de regelingen om eveneens te evalueren.  
 
Gelderland evalueert daarmee uitgebreid, dat wil zeggen meer dan de evaluatieplicht vraagt. 
Uit de evaluaties blijkt dat er verbeteringen nodig zijn voor het zicht op het doelbereik van 
subsidies. De verbetermogelijkheden die uit de evaluaties naar voren zijn gekomen, zijn 
echter nauwelijks doorgevoerd. Daardoor blijft het leereffect van de evaluaties beperkt. 
 
Er zijn een aantal aandachtspunten als het gaat om sturings- en beheersingsinformatie over 
subsidies. Overzichten van langlopende regelingen moeten bijvoorbeeld handmatig worden 
opgesteld en ook voor de rapportage over verstrekte subsidies in de jaarrekening is deels 
handwerk nodig. Hiermee neemt de kans op fouten toe. 
 
Voor subsidies tot €25.000 is landelijk de afspraak dat de ontvanger geen verantwoording 
hoeft af te leggen aan de subsidieverstrekker. Dit is afgesproken om de administratieve 
lasten te beperken en gaat uit van vertrouwen in de subsidieontvangers. Wel moeten 
subsidieontvangers bij een eventuele controle kunnen laten zien wat ze met de subsidie 
gedaan hebben. De provincie Gelderland heeft als beleid om jaarlijks een aantal 
subsidieontvangers uit deze categorie te controleren. Dat is de afgelopen jaren niet 
structureel gebeurd waardoor het niet duidelijk is of het vertrouwen gerechtvaardigd is. 
 
 

Over de Rekenkamer Oost-Nederland 

De Rekenkamer Oost-Nederland is de rekenkamer voor de provincies Gelderland en Overijssel. Wij 

doen onafhankelijk onderzoek naar de uitvoering van het provinciaal beleid. De onderzoeksrapporten 

zijn openbaar en worden behandeld in de vergaderingen van Provinciale Staten. Provinciale Staten 

besluiten vervolgens wat er met de conclusies en aanbevelingen gedaan wordt. 
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Op deze wijze draagt de Rekenkamer Oost-Nederland bij aan de kwaliteit van het provinciaal bestuur 

en aan het vergroten van de publieke verantwoording. 

 

Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Rekenkamer Oost-

Nederland, de heer Mekel: 06-11794392 of met mevrouw Mathijssen, secretaris-directeur van de 

Rekenkamer via 0570-665800. Het rapport is te downloaden van onze website 

www.rekenkameroost.nl. Daar treft u ook meer informatie aan over de organisatie en de werkwijze 

van de Rekenkamer Oost-Nederland.  
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