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Presidiumvergadering: 21 februari 2022

Geacht presidium,

Om u wat op weg te helpen met de behandeling van het rekenkamerrapport ontvangt u hieronder 
een voorstel van de rekenkamercommissie over hoe u dit rapport verdere doorwerking kunt geven.

Voer het gesprek
Ga in gesprek met elkaar en met het college over het rekenkamerrapport. Het rapport bevat 
meerdere bevindingen, conclusies en aanbevelingen en een bestuurlijke reactie, waarop de 
rekenkamercommissie gereageerd heeft.

 Ga met het college in gesprek over hun bestuurlijke reactie en bevraag hen wat zij vinden van
de uitkomsten van het rapport en van de aanbevelingen die aan hen gericht zijn. Neem het 
nawoord van de rekenkamercommissie mee in dit gesprek.

Bespreek als raad of u zich herkent in het geschetste beeld van het rapport en bespreek met welke 
onderdelen van het rapport u aan de slag wilt gaan. Bespreek daarbij expliciet wat u als raad wilt 
bereiken met de basissubsidie.

 Past de huidige opzet van de basissubsidie en de consequenties die dit heeft, nog steeds bij 
wat u als raad beoogde of is aanpassing van de bestaande regeling nodig? (aanbeveling 3)

Brede welvaart
Eén van de belangrijkste conclusies uit het rapport is dat brede welvaart tot nu toe nog een leeg 
begrip is. Bespreek als raad wat u onder dit begrip verstaat en toets dit met wat het college onder dit
begrip verstaat. Zit u beiden op één lijn? Bespreek tevens of en hoe u het concept brede welvaart 
wilt invullen.

 Wilt u verder met dit concept of wilt u dit (voorlopig) loslaten?

Bevraag het college naar de link die de regio legt tussen brede welvaart en de duurzame 
ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Dit zijn in de essentie twee aparte concepten die nu verbonden 
worden. Hoe wil het college/de regio hier een link tussen leggen zonder dat er twee concepten naast 
elkaar geïntroduceerd worden? Is dit een lijn waar de raad zich in kan vinden?

 Indien u het concept brede welvaart wilt loslaten, bespreek dan of u eventueel wel door wilt 
met het concept van de SDG’s.

Indien u wel door wilt met het concept brede welvaart, bespreek dan hoe u invulling wilt
geven aan dit concept. Laat u hierbij inspireren door de punten genoemd in aanbeveling 5:



 “Besluit als raad expliciet dat brede welvaart de ambitie betreft om met de primaire inzet op 
de ene dimensie van welzijn bij te dragen aan andere dimensies.

 Laat brede welvaart niet vooral een concept zijn dat in nota’s is opgenomen, maar initieer 
een gemeentebreed traject om in gesprek te gaan over brede welvaart en de 
toepassingsmogelijkheden daarvan. Zorg dat het breed gaat leven in de raad, het college en 
de organisatie.

 Maak, zoals nu al soms gebeurt, bij nieuwe beleidsvoorstellen inzichtelijk op welke wijze met 
nieuw beleid (of aangepast beleid) bijgedragen gaat worden aan brede welvaart. Op 
concrete beleidsthema’s als wonen is makkelijker concreet te maken hoe daarbinnen wordt 
bijgedragen dan aan bijvoorbeeld zorg en leefbaarheid. 

 Deel voorbeelden en communiceer actief over succesverhalen en lessen van minder 
geslaagde initiatieven ten aanzien van brede welvaart. Ook met het sociaalmaatschappelijk 
netwerk van verenigingen en maatschappelijke organisaties. Hiermee bouw je een lerend 
netwerk en stimuleer je experimenteren en innovatie. Dat wat goed werkt, kan doorgezet 
en verbreed worden.” (aanbeveling 5)

Brede welvaart in subsidiebeleid
De rekenkamercommissie heeft een voorzet gedaan hoe via subsidies invulling gegeven kan worden 
aan het concept. Wij adviseren daarom om subsidies als eerste casus te gebruiken om het concept 
van brede welvaart expliciet te verwerken in beleid. Wij adviseren daarom om daarvoor de aanpak 
van aanbeveling 4B te hanteren.

 Bespreek als raad of u wilt werken vanuit het huidige subsidiebeleid en vandaaruit wilt kijken
hoe u met dit beleid bij kunt dragen aan brede welvaart of dat u op een andere manier 
concrete invulling wilt geven aan het begrip brede welvaart.

Het vervolg
Indien u met uw raad hebt gesproken over de richting die u uit wilt met subsidiebeleid en met brede 
welvaart zal dit opvolging moeten krijgen. Wij adviseren u om daarvoor een motie in te dienen om 
het college de opdracht te geven om met de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport aan de slag te
gaan.
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