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1. Inleiding 
 

In het najaar van 2020 heeft de rekenkamercommissie Oude IJsselstreek gesprekken gevoerd met alle 
fracties van de gemeenteraad. In deze gesprekken werden de fracties gevraagd voorstellen voor 
onderzoeksonderwerpen aan te dragen. Veel van de genoemde onderwerpen betreft het subsidiebeleid. De 
rekenkamercommissie heeft besloten om dit onderwerp centraal te zetten in het tweede onderzoek van 2021. 
 
Twee recente ontwikkelingen geven richting aan dit onderzoeksonderwerp, te weten de nieuwe 
uitvoeringsregels voor subsidies en de introductie van het beleid betreffende de brede welvaart.  
Allereerst zijn per 1 januari 2018 nieuwe uitvoeringsregels voor de basissubsidie welzijn, cultuur en sport van 
kracht gegaan. In 2019 is hierover een evaluatie uitgevoerd waarbij de input van de verenigingen die de 
subsidie ontvangen is meegenomen. Opgemerkt moet overigens worden, dat de evaluatie geen betrekking 
had op de doelmatigheid en doeltreffendheid van de nieuwe subsidiebepalingen. 
Uit deze evaluatie kunnen de volgende conclusies worden opgemaakt: 
 

Verenigingen die er ten opzichte van de oude subsidieregeling op vooruit zijn gegaan of waarvan de 
subsidie gelijk is gebleven zijn over het algemeen tevreden over de uitvoeringsregels. Verenigingen die er 
ten opzichte van de oude subsidieregeling sterk op achteruit zijn gegaan zijn ontevreden.  
De top 3 redenen voor de ontevredenheid zijn: 
1. Er wordt niet gekeken naar de kosten die een vereniging heeft; 
2. Er wordt niet gekeken naar de kwaliteit/ambities van een vereniging; 
3. Er wordt niet gekeken naar de bijdrage aan de leefbaarheid van een vereniging in een kern. 

 
Ten tweede toetst de gemeente sinds 2020 zijn beleid aan de elf dimensies van brede welvaart. Deze 
dimensies weerspiegelen het welzijn in brede zin en betreffen veiligheid, milieu, gezondheid, subjectief welzijn, 
balans tussen werk en privé, wonen, onderwijs, materiële welvaart, maatschappelijke betrokkenheid, sociale 
relaties en banen. De gedachte achter deze dimensies is dat veranderingen in de samenleving altijd in relatie 
zijn met andere ontwikkelingen. Hoewel het hoofddoel van een verandering wellicht vooral binnen één 
dimensie valt heeft deze verandering vrijwel altijd effecten voor de andere dimensies. Door deze samenhang 
te zien en te zoeken, kunnen ontwikkelingen optimaal gebruikt worden voor de verbetering van de 
leefomgeving als geheel. 
 
In veel kernen hebben verenigingen, naast hun oorspronkelijke doelstellingen, vaak een belangrijke sociale 
functie. Zij opereren hierbij binnen verschillende dimensies van de brede welvaart. Zo zorgt een 
sportvereniging niet alleen voor een mogelijkheid tot ontspannen en het vormen van sociale relaties, maar 
draagt deze ook bij aan een goede gezondheid van mensen. Veel verenigingen kunnen in hun essentie dus 
een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van verschillende dimensies van de brede welvaart. 
 
De vraag die deze context dan oproept is of, en zo ja, hoe deze twee ontwikkelingen met elkaar verbonden 
zijn. Welke rol spelen subsidies aan verenigingen in het bevorderen van de dimensies van brede welvaart? 
Kortom: hoe doeltreffend is het subsidiebeleid van de gemeente binnen de door haar gestelde 
toetsingskaders van de brede welvaart en verloopt dit doelmatig? 
 

2. Afbakening van het onderzoek 
 

Binnen het subsidiebeleid worden veel verschillende subsidies en begrippen gehanteerd. Om tot een gedegen 
en concreet onderzoek te komen, is het belangrijk om het onderzoek goed af te bakenen. 
 
Als in de uitvoeringsregels gesproken wordt over subsidie wordt daarmee bedoeld: 

De aanspraak op financiële middelen door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op uitvoering van 
bepaalde activiteiten door de aanvrager, anders dan een betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde 
diensten. 

Hiermee wordt het onderscheid duidelijk tussen subsidie en inkoop. 
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De Gemeente Oude IJsselstreek onderkent in principe de volgende soorten subsidies. 
a. Subsidie evenementen 

De gemeente kan in het kader van haar beleid subsidie verstrekken aan een organisatie die een 
evenement (met een niet-commerciële doelstelling) op het gebied van kunst, cultuur, sport, erfgoed of 
maatschappelijke thema´s organiseert. 

b. Basissubsidie Welzijn Cultuur en sport 
De gemeente Oude IJsselstreek kan subsidies verstrekken aan stichtingen of verenigingen die zich 
inzetten voor het ontplooien van activiteiten op het gebied van welzijn, cultuur en sport en hierbij het 
plaatselijk belang dienen.  

c. Subsidie maatschappelijke effecten 
Subsidie voor organisaties die zich inzetten voor het ontplooien van activiteiten die van toegevoegde 
waarde zijn.  

d. Subsidie voor organisaties van kinderopvang 
Subsidieverlening aan instellingen voor de kosten van kinder- en peuteropvang voor ouders die geen 
recht hebben op kinderopvangtoeslag. 

e. Monumenten 
Subsidie voor monumenten in de Oude IJsselsteek 

 
Voor dit onderzoek richten wij ons, gelet ook op de in de inleiding twee geschetste ontwikkelingen, alleen op 
organisaties die in aanmerking komen voor de basissubsidie welzijn, cultuur en sport. Binnen deze groep 
organisaties richten wij ons alleen op de aanvragen die zij doen voor de basissubsidie welzijn, cultuur en sport 
(b) en/of voor de subsidie maatschappelijke effecten (c). 
 
De volgende organisaties maken onderdeel uit van het cluster ‘basissubsidie welzijn, cultuur en sport’ en 
komen in aanmerking voor een basissubsidie. Gelet op de hierboven genoemde afbakening van de 
onderzoeksgroep, zijn dit de organisaties die meegenomen worden in het onderzoek:  

• binnensportverenigingen  

• buitensportverenigingen  

• gehandicaptensportverenigingen  

• zangverenigingen  

• muziekverenigingen  

• toneelverenigingen  

• carnavalsverenigingen  

• oudheidkundige verenigingen  

• (volks)dansverenigingen  

• ouderenverenigingen  

• vrouwenverenigingen  

• gemeentelijke afdelingen De Zonnebloem  

• EHBO-verenigingen  

• jeugdverenigingen/scouting  

• overige verenigingen die kernactiviteiten ontplooien gericht op het ontmoeten, meedoen, bewegen en 
ontspannen van de leden 

 

3. Onderzoekskader 
 

Met dit onderzoek wil de Rekenkamercommissie de gemeenteraad van Oude IJsselstreek ondersteunen bij 
het beoordelen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het subsidiebeleid en de uitvoering daarvan. 
Door het op dit moment gevoerde beleid te analyseren aan de hand van het nieuwe kader van de dimensies 
van brede welvaart worden de effecten van het huidige beleid naar voren gebracht. Het onderzoek maakt 
inzichtelijk waar het beleid al voldoet aan dit nieuwe normenkader (dat pas is vastgesteld na de vaststelling 
van het subsidiebeleid) en maakt tegelijk inzichtelijk welke speelruimte er nog bestaat. Het onderzoek biedt 
daarmee een nieuwe perspectief op de mogelijkheden van het subsidiebeleid en biedt handvatten en stof tot 
nadenken bij de toekomstige invulling en uitvoering van dit subsidiebeleid.  
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3.1. Doelstelling van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is om: 

• Inzichtelijk te maken welk effect het verstrekken van subsidies heeft op de manier waarop verenigingen 
hun functie vervullen in de samenleving. 

• Handvatten bieden aan de raad om subsidiebeleid als sturingsmechanisme te gebruiken om de 
dimensies van de brede welvaart verder invulling te geven. 
 

 
3.2.Onderzoeksvragen 

De centrale onderzoeksvraag is:  

Hoe doeltreffend en doelmatig is het subsidiebeleid van de gemeente Oude IJsselstreek voor de 
maatschappelijke effecten in het kader van de brede welvaart? 

 
De centrale onderzoeksvraag wordt door de volgende deelvragen, verdeeld over vier blokken, in het onderzoek 
beantwoord:  
 
Begrip en omvang van subsidies 
1. Wat verstaat de gemeente Oude IJsselstreek onder de basissubsidie Welzijn Cultuur en Sport? 
2. Wat verstaat de gemeente Oude IJsselstreek onder de subsidie maatschappelijke effecten? 
3. Welk beleid heeft de gemeente Oude IJsselstreek vastgelegd over brede welvaart en welke doelstellingen 
zijn hiervoor geformuleerd? 
4. Wat is de totale omvang van de verstrekte subsidies en aan welke instellingen worden die verstrekt? 
5. Is er een eenduidig register, waarin alle verleende subsidies per jaar zijn opgenomen? 
6. Is in de subsidieregeling vastgelegd wat de gemeente beoogt? 
 
Per subsidieontvanger 
7. Zijn de beleidsdoelen en de maatschappelijke prestaties, die met de subsidies beoogd worden, vooraf zo 
concreet en meetbaar mogelijk geformuleerd en kenbaar gemaakt aan de ontvanger van de subsidie? 
8. Is er een duidelijke relatie tussen deze doelen en de gevraagde prestaties? Zijn deze gebaseerd op een 
subsidieregeling of op een ander vastgesteld document? 
9. Welke activiteiten worden gesubsidieerd, welke bedragen zijn hiermee gemoeid en wat zijn de beoogde 
maatschappelijke prestaties? 
10. Wordt vooraf duidelijk gecommuniceerd hoe verantwoording van de besteding van de subsidie moet 
worden afgelegd? 
11. Wordt er achteraf (in verhouding tot het bedrag van de subsidie) in de praktijk een duidelijke 
verantwoording van de besteding van de subsidie afgelegd? 
12. Zijn de effecten van de activiteiten van de ontvanger van de subsidie ten aanzien van de gevraagde 
beleidsdoelen en de maatschappelijke prestaties zichtbaar, waardoor deze effecten geëvalueerd kunnen 
worden?  
13. Welke maatschappelijke effecten zijn bereikt? Komen deze overeen met de beoogde maatschappelijke 
effecten? Zijn deze effecten te kwantificeren? 
14. Wordt er, waar dat van toepassing is, gecontroleerd of het geld besteed is aan de doelen, waarvoor de 
subsidie is verleend? 
15. Hoe ervaren subsidieaanvragende organisaties het subsidiebeleid en de uitvoering van de 
subsidieregeling? 
16. Welke effecten hebben de maatregelen voor de bestrijding van de Coronapandemie gehad op de 
activiteiten van de subsidieontvanger? 
 
Rol en positie van de raad 
17. Is de raad proactief geweest met betrekking tot de totstandkoming van zowel het subsidiebeleid als het 
beleid brede welvaart, de monitoring van doelen en effecten en het eventueel bijstellen van 
subsidieverstrekkingen? 
18. Kan de raad op basis van de informatie van het college en de gesubsidieerde instellingen zijn 
controlerende en kaderstellende taak met betrekking tot het subsidiebeleid uitoefenen?  
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Leerpunten 
19. Welke aanbevelingen ter verbetering zijn mogelijk met betrekking tot het subsidiebeleid Welzijn, Cultuur en 
Sport en het subsidiebeleid maatschappelijke effecten en de subsidieverstrekking in relatie tot de brede 
welvaart? 
 
3.3. Het normen- en analyse kader 

De bevindingen in dit onderzoek worden getoetst aan het normenkader van de 11 dimensies van de brede 
welvaart zoals deze in de gemeente Oude IJsselstreek worden gehanteerd. Een concreet uitgewerkt 
normenkader zal in overleg met de onderzoekers in een later stadium worden opgesteld en vastgesteld. 
 
Brede Welvaart1 
Sinds 2020 toetst de gemeente zijn beleid aan de elf dimensies van brede welvaart. Deze dimensies 
weerspiegelen het welzijn in brede zin en betreffen veiligheid, milieu, gezondheid, subjectief welzijn, balans 
tussen werk en privé, wonen, onderwijs, materiële welvaart, maatschappelijke betrokkenheid, sociale relaties 
en banen. Door deze elf dimensies in relatie tot elkaar te bekijken worden vraagstukken integraal benaderd en 
wordt de samenhang tussen verschillende vraagstukken en veranderingen in de gemeente geadresseerd. De 
elf dimensies bieden een kader om te kijken naar de gevolgen van veranderingen in relatie tot andere 
ontwikkelingen in de gemeente.  
Mensen ervaren welvaart immers door een combinatie van deze elf dimensies. Het hebben van een baan 
verliest immers in waarde als je hiervoor niet op een veilige manier heen en weer kunt reizen, of als de baan 
geen ruimte meer overlaat voor privé zaken. Zo ook bepaald de plek waar mensen wonen, werken en leven 
voor een groot deel of mensen een baan kunnen vinden, in veiligheid leven of bevredigende sociale relaties 
met anderen weten te onderhouden. 
 
De 11 dimensies zijn grofweg in drie clusters te verdelen: 

• cluster 1: welstand en ontwikkeling (inkomen, werk, onderwijs) 

• cluster 2: welzijn in lijf, geest en sociaal (gezondheid, balans werk/privé, sociale contacten, 
maatschappelijke betrokkenheid, subjectief welzijn) 

• cluster 3: welbevinden in de leefomgeving (milieu, veiligheid, woontevredenheid) 
 
Voor het verbeteren van de brede welvaart is de gemeente afhankelijk van de samenleving en 
(maatschappelijke) partners. Gesubsidieerde verenigingen zullen door hun karakteristieken in dat kader vooral 
bijdragen aan cluster 2, maar hun invloed is geenszins beperkt tot dat cluster. Zij kunnen immers ook 
bijdragen aan dimensies als milieu, onderwijs en woontevredenheid. 
 
Voor de alle dimensies geldt vaak dat investeren aan de voorkant beter werkt dan repareren aan de 
achterkant. Het verstrekken van subsidies kan één van deze investeringen zijn. 
 
 

 
1 Uit: Brede welvaart pas na tien jaar boven niveau van voor de economische crisis, Universiteit van Utrecht en 
Rabobank, 20 juni 2019 
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Om resultaten voor de elf dimensies van brede welvaart te berekenen worden de variabelen gehanteerd zoals 
omschreven in tabel 1. Dit onderzoek richt zich echter niet op de concrete resultaten die verenigingen boeken 
binnen de dimensies van brede welvaart (wat draagt een vereniging bij), maar hoe de verenigingen bijdragen 
aan de verschillende dimensies. Zo wordt er niet gekeken hoeveel een sportvereniging bijdraagt aan een 
stijgende levensverwachting (en dus aan de dimensie gezondheid), maar kijken we naar de verschillende 
dimensies waarop een sportvereniging zou kunnen bijdragen en óf dat ook het geval is.  
 

Tabel 1: Overzicht van variabelen2 

Subjectief welzijn Geluk 

Tevredenheid 

Gezondheid Levensverwachting 

Onderwijs Opleidingsniveau 

PISA-score 

Milieu Fijnstof 

Living Planet Index (biodiversiteit) 

Veiligheid Gewelddadige misdrijven 

Moorden 

Materiële welvaart Gestandaardiseerd besteedbaar huishoudinkomen 

Banen Werkloosheid 

Flexibele arbeidsrelatie 

Sociale relaties Sociale contacten met vrienden en familie 

Maatschappij Institutionele kwaliteit 

Balans werk & privé Werkuren 

Wonen Woontevredenheid 

 
 

4. Onderzoeksmethodologie 

4.1. Werkwijze bij de uitvoering van het onderzoek 

Het onderzoek zal gebruik maken van een combinatie van verschillende onderzoeksmethoden. In totaal zal 
gebruik gemaakt worden van documentanalyse, interviews, een enquête en cases. Elke deelvraag vraagt 
daarbij om een aparte aanpak. 

Na het startgesprek zal eerst een documentanalyse plaatsvinden. Dit wordt aangevuld met interviews met 
sleutelfunctionarissen en de portefeuillehouder. Als de context helder is, zal er een enquête uitgezet worden 

 
2 https://economie.rabobank.com/publicaties/2019/juni/brede-welvaart-pas-na-tien-jaar-boven-niveau-

van-voor-de-economische-crisis/#e3c996e9-2c3f-4210-bc27-3e28ec459a70  

https://economie.rabobank.com/publicaties/2019/juni/brede-welvaart-pas-na-tien-jaar-boven-niveau-van-voor-de-economische-crisis/#e3c996e9-2c3f-4210-bc27-3e28ec459a70
https://economie.rabobank.com/publicaties/2019/juni/brede-welvaart-pas-na-tien-jaar-boven-niveau-van-voor-de-economische-crisis/#e3c996e9-2c3f-4210-bc27-3e28ec459a70
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onder alle organisaties die vallen onder dit onderzoek. De vragen uit deze enquête zullen geformuleerd 
worden aan de hand van de vergaarde informatie via de documentanalyse en de interviews. In deze enquête 
zullen ook enkele open vragen gesteld worden, om op die manier ook ruimte te bieden voor de inbreng van 
organisaties op onvoorziene onderdelen binnen de scope van dit onderzoek. 

De enquête zal op zijn beurt een belangrijke input zijn voor de selectie van cases. In het onderzoek worden 
zoveel als nodig, maar minimaal 5, verschillende cases onderzocht. Deze cases zullen vooral bijdragen aan de 
onderbouwing van deelvragen 7-16: 

Vervullen verenigingen momenteel deze [maatschappelijke] rol? 

a. Zo ja, hoe geven ze die rol vorm? 

b. Zo nee, waarom vervullen verenigingen momenteel deze rol niet? 
In deze casusstudie wordt gebruik gemaakt van documentanalyse en interviews met sleutelfiguren, zowel uit 
de ambtelijke organisatie als van de vereniging uit de casus. 

De resultaten van de documentanalyse, interviews, enquête en cases vormen samen de basis voor de 
beantwoording van de onderzoeksvragen. Op basis van deze uitkomsten worden conclusies getrokken en 
aanbevelingen gedaan. 

 
4.2. Fasering van het onderzoek 

Beknopt weergegeven zal het onderzoek de volgende stappen doorlopen:  
 

1. Startbijeenkomst met de relevante betrokkenen. 
2. Analyse: onderzoek van het huidige subsidiebeleid en van het brede welvaartskader. Onderzoek naar 

de samenhang tussen deze twee en naar de manier waarop het brede welvaartskader als toetsing 
gebruikt kan worden bij subsidiebeleid. Ook zullen in deze fase (groeps)interviews gehouden worden 
met ambtenaren en portefeuillehouder en raadsleden. 

3. Enquête: formulering van de vragen in de enquête aan de hand van de informatie opgedaan in de 
analysefase. De enquête wordt vervolgens uitgezet bij alle organisaties binnen de scope van dit 
onderzoek. De fase wordt afgerond met een analyse van de antwoorden uit deze enquête. 

4. Casusstudie: selectie van cases aan de hand van de antwoorden uit de enquête. Interviews met 
ambtenaren, afgevaardigden van de vereniging en eventuele andere niet-gemeentelijke betrokkenen 
bij de casus. 

5. Interactieve bijeenkomst met een vertegenwoordiging uit de raad en het college en met ambtenaren 
waarbij de nadruk ligt op eventuele verbetermogelijkheden. 

6. Rapportage: Het onderzoeksbureau stelt het concept rapport van bevindingen op en legt dit rapport 
voor een correctie op feitelijke onjuistheden voor aan de ambtelijke organisatie.  

7. Daarna formuleert de rekenkamercommissie op basis van een voorstel van het onderzoeksbureau 
het definitieve onderzoeksrapport inclusief conclusies en aanbevelingen. Dit rapport wordt 
voorgelegd aan het college voor een bestuurlijke reactie. Na verwerking van de bestuurlijke reactie 
wordt het rapport door de rekenkamercommissie voorzien van een nawoord. Het volledige rapport 
wordt tot slot aan de gemeenteraad van Oude IJsselstreek aangeboden. De wijze waarop dit gebeurt, 
zal later worden bepaald.  

 
5. Betekenis voor de raad 

Voor de gemeenteraad groeit het belang van een weloverwogen toekenning van subsidies, omdat: 

• Het betrekking heeft op de volksvertegenwoordigende rol: 
o In hoeverre faciliteert de gemeente de lokale kracht van de samenleving door initiatieven te 

subsidiëren en wordt de beoogde brede welvaart bevorderd? 
 

• Het betrekking heeft op de kaderstellende rol: 
o Wat wil de gemeente bereiken? 
o Wat laat de gemeente daarvoor doen? 
o Wat mag dat kosten? 
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• Het betrekking heeft op de controlerende rol: 
o Heeft de gemeente bereikt wat het beoogde? 
o Is gedaan wat zou worden gedaan? 
o Heeft het gekost wat was gedacht dat het zou kosten? 

Aan de gemeenteraad is het de taak om voor deze complexe materie kaders te stellen, die te controleren en 
vervolgens bij te sturen waar nodig. 

 

6. Tijdsplanning en financiën 
 
De doorlooptijd van het onderzoek bedraagt ongeveer 6 maanden. 

 

Onderzoeksfase/tijdsbalk Sept Okt Nov Dec Jan Feb 

1. Startbijeenkomst       

2. Analyse en interviews       

3. Enquête       

4. Casusstudie       

5. Rapportage en ambtelijk wederhoor       

6. Conclusies en aanbevelingen en 
bestuurlijk wederhoor 

      

 
Het onderzoek zal onder regie en verantwoordelijkheid van de Rekenkamercommissie Oude IJsselstreek door 
een extern onderzoeksbureau worden uitgevoerd. De kosten voor het onderzoek zullen gedekt worden uit het 
budget van de Rekenkamercommissie Oude IJsselstreek.. 
 


