R.T.G. - Samenleving
Kort verslag van de vergadering van 6 april 2010, aanvang 21.00 uur
Aanwezig:

R.J. Wossink, voorzitter.
De leden Wikkerink, Walter, Heideman, van der Kuil, Hoezen, Eijkelkamp, en
Noorman
Namens het college: de heren G. Berghoef, G. Massen en mw. R. Rooks
Eveneens aanwezig de heer J. de Kruijf van de rekenkamercommiseie.

Afwezig:

1. Voorstel het onderzoeksrapport
Doeltreffendheid, doelmatigheid en
rechtmatigheid van subsidieverlening van de
rekenkamercommissie voor kennisgeving aan
te nemen en het college te verzoeken de
gedane aanbevelingen te betrekken bij de
voorbereidingen om te komen tot een
aangepaste subsidieverordening.
Vooraf wordt door de heer de Kruijf namens de
rekenkamercommissie een toerlichting gegeven
op het werk van de commissie en meer specifiek
op het onderzoek naar de subsidies.
Vraag: Wat betekent in dit verband de opmerking
onvolledige dossiers?
Vraag: De rekenkamercommissie doet
aanbevelingen m.b.t het formuleren van
beleidsdoelstellingen en beleid voor indirecte
subsidies. Hoe kan de raad deze aanbevelingen
verder handen en voeten geven?
Vraag: Zijn er nieuwe voorstellen te verwachten
m.b.t. het beleid rondom indirecte subsidies?

Vraag: Is het steekproefsgewijze onderzoek
representatief?

De subsidies worden vastgesteld op basis van
vooraf bepaalde beleidsdoelstellingen. Deze zijn
helder geformuleerd en dus controleerbaar.

Antwoord: Geconstateerd is dat bepaalde
documenten in het proces ontbreken.
Antwoord: Deze voorbeelden kunnen worden
gevonden bij grotere gemeenten.

Antwoord: Het college neemt de aanbevelingen
ter harte. Er blijft echter altijd een bepaald “grijs
gebied”. Daar waar dit zich voordoet moet dit wel
bespreekbaar worden.
Bedacht moet wel worden dat indirecte subsidies
een gevolg zijn van bepaalde keuzes t.a.v. de
wijze van subsidiering.
Antwoord: Ja, er is een representatieve doorsnee
van grote organisaties gekozen voor het
onderzoek.
Antwoord: De Rekenkamercommissie merkt op
dat het in alle gevallen van belang is dat het
college tussentijdse informatie verkrijgt om
zonodig de raad te informeren. Het alleen

afwachten van het jaarverslag wordt afgeraden.
Vraag: Het rapport gaat uit van subsidies aan
grote organisaties. Binnen de gemeente bestaan
zeer veel kleine organisaties. De aanvragen zijn
soms gecompliceerd. Hoe kan dit worden gerijmd
met doeltreffendheid?
Vraag: De Algemene Subsidieverordening 2005
en de beleidsregels moeten worden
geharmoniseerd. Wat is de status?

Vraag: De hoogte van indirecte subsidies is niet
direct vast te stellen. Hoe wordt hier mee
omgegaan?

Antwoord: Bij subsidies aan kleinere organisaties
kan vooraf worden afgesproken waarop de
doelmatigheid wordt gecontroleerd.

Antwoord: Gewacht is op de modelverordening
van de VNG, die een sterk vereenvoudigde
regeling voorstelt. Het is de bedoeling om de
verordening en de subsidiebeleidsregels medio
dit jaar voor te leggen.
Antwoord: Het college voert de door de raad
vastgestelde subsidieverordening uit, waarin
duidelijke prestatieafspraken zijn gemaakt.

Conclusie: Voorstel kan naar de
meningsvormende raad.

2. Voorstel tot het vaststellen van de
verordening gemeentelijke basisregistratie
personen Aalten.
Vraag: Is het privacyreglement voor 1 mei
gereed?

Antwoord: Ja, het reglement kan echter eerst na
vaststelling van de verordening worden
vastgesteld.

Vraag: Onlangs is er een publicatie geweest over
een wethouder, die adressen uit het GBA heeft
gebruikt i.k.v. de verkiezingen. Kan dit ook in
Aalten gebeuren?

Antwoord: Nee, er wordt altijd gekeken naar het
doel van het gebruik van de gegevens. De
verstrekking wordt geprotocolleerd.

Vraag: Hoe verhoudt dit zich als de gemeente
een onderzoeksopdracht geeft aan een
onderzoeksbureau?

Antwoord: Eventuele verstrekking ligt aan de
opdrachtomschrijving en aan de relatie tot de
gemeentelijke taak.

Conclusie: Voorstel kan naar de
meningsvormende raad.
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