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1 DE DELFTSE SUBSIDIESYSTEMATIEK AANGEPAST   

 

1.1    Rolverdeling college/raad in het subsidiestelsel 

Het beleidskader subsidies, de Kaderverordening, en de beleidsregels voor specifieke 

voorzieningen/activiteiten vormen samen het subsidiestelsel van de gemeente Delft. Het 

beleidskader en de Kaderverordening behoren tot de (kaderstellende) bevoegdheid van de 

raad. De beleidsregels voor de uitvoeringspraktijk zijn een collegebevoegdheid.  

 

Op de Kaderverordening en de beleidsregels vinden geregeld technische bijstellingen plaats, 

wanneer deze aan de orde zijn worden deze afzonderlijk aan college en raad voorgelegd. 

Afspraak tussen college en raad is dat het beleidskader subsidies eens in de 4 jaar wordt 

geupdate.  Gebruikelijk is, dat dit in het startjaar van een nieuwe bestuursperiode gebeurt. 

 

Kaderverordening: De Kaderverordening Subsidies gemeente Delft 2014 is beschreven in een 

afzonderlijk document. Vanwege het belang van voldoen aan regelgeving van Europese 

staatssteun is ten opzichte van de ‘oude’ verordening een aantal Europese 

staatssteunrechtelijke begrippen toegevoegd.  

 

Beleidskader Subsidies: De gemeente vervult meer en meer een regierol ten aanzien van 

uitvoerende taken die van belang zijn voor gemeentelijk beleid. In deze regierol kunnen 

verschillende instrumenten worden toegepast, zoals subsidie of inkoop. Dit wordt beknopt 

toegelicht in hoofdstuk 2. Het beleidskader van de subsidiesystematiek komt vervolgens tot 

uitdrukking in het technisch/juridisch kader (hoofdstuk 3), het inhoudelijk kader (hoofdstuk 4) 

en het financieel kader (hoofdstuk 5). In het naschrift (hoofdstuk 6) wordt er nog eens op 

gewezen dat via subsidies gemeenschapsgeld verdeeld wordt voor doelen die het 

gemeentebestuur heeft vastgesteld en belangrijk vindt. Het beleidskader geeft er vorm aan 

hoe hier op een zorgvuldige en transparante mee omgegaan moet worden, beleidsmatig, 

financieel en juridisch. Dit beleidskader is kaderstellend voor alle subsidieverstrekkingen. 

 

Met het Beleidskader Subsidies 2014-2018 wordt geborgd, dat: 

1. het verstrekken van subsidie afgestemd is op het gemeentelijk beleid en beleidsdoelen; 

2. het beleid met betrekking tot de subsidiesystematiek afgestemd is op de vigerende wet- 

en regelgeving. 

 

Het vaststellen van dit beleidskader betekent nadrukkelijk niet het opnieuw herijken van de 

inhoud van het gemeentelijk beleid. Dat gaat langs de lijn van inhoudelijke beleids-

ontwikkelingen. Bij de afstemming op wet- en regelgeving gaat het om overeenstemming met 

de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Kaderverordening Subsidies.  

 

Nieuwe beleidsregel: In dit beleidskader wordt de nieuwe beleidsregel “Stimulering 

Participatie en innovatie” geïntroduceerd. Dit wordt in het vervolg van dit beleidskader nog 

uitgebreid toegelicht.  

 

De nieuwe Kaderverordening, het nieuwe beleidskader en de nieuwe beleidsregel gaan in 

2015 in. Voor de inhoudelijke wijzigingen in het subsidiestelsel met betrekking tot de 

waarderingssubsidies wordt voorzien dat 2015 een overgangsjaar is, waarin de bestaande 

werkwijze(n) word(t)en afgebouwd en de nieuwe werkwijze(n) worden opgebouwd.  

 

1.2    Aanpassing Beleidskader in tranches 

Onze rol als gemeente is aan het veranderen, we zitten midden in een overgang van 

verzorgingsstaat naar participatiesamenleving, waarin we meer als regisseur en facilitator 

optreden. We hebben de burgers en organisaties nu meer dan ooit nodig om samen een 

leefbare, prettige samenleving te realiseren waarin iedereen mee kan doen.  Dit sluit ook aan 

bij onze sociale visie waarin we streven naar een stad waar mensen graag willen wonen, 

werken en studeren.  

 

Subsidie is één van de instrumenten om een leefbare samenleving met toegankelijke 

voorzieningen voor iedereen, met elkaar te realiseren. Via gemeentelijke subsidies worden 

activiteiten en voorzieningen gerealiseerd die verbonden zijn aan gemeentelijk beleid.  
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Introductie van de stimuleringssubsidie 

Het huidige Delftse subsidiesysteem bestaat uit prestatiesubsidies, waarderingssubsidies en 

incidentele subsidies. In de vorige bestuursperiode heeft de raad gevraagd om de inzet van 

waarderingssubsidies en incidentele subsidies te herijken. In de Programmabegroting 2014-

2017 wordt aangegeven:  Onder het hoofd Eigen kracht en burgerinitiatief bundelen we 

diverse budgetten en subsidies zoals wijkvouchers, subsidie voor migranten en integratie-

beleid en die voegen we samen met de hervormde waarderingssubsidies tot één budget voor 

initiatieven en activiteiten in de stad die bijdragen aan de participatiesamenleving. In dit 

beleidskader komen beide subsidievormen te vervallen en wordt naast de prestatiesubsidie de 

nieuwe vorm geïntroduceerd van de stimuleringssubsidie.  

  

In onze visie op de stimuleringssubsidie wordt nadrukkelijk de verbinding gelegd met de visie 

op de stad met de twee pijlers participatiesamenleving en innovatieve stad. Huidige praktijk 

is, dat er in het kader van waarderingssubsidies en incidentele subsidies er veel afzonderlijke 

(sub-)regelingen bestonden. Deze regelingen worden nu samengevoegd tot één beleidsregel, 

te weten de Beleidsregel Participatie en Innovatie, waar nog slechts enkele uitzonderingen (in 

deze beleidsregel) op bestaan voor specifieke subsidies (bijv. straatfeesten, oud papier) die 

rechtstreeks verstrekt kunnen worden zonder die in het grotere geheel te moeten afwegen. 

 

Overige subsidies 

Naast deze nieuwe beleidsregel kennen we de verschillende prestatiesubsidies voor 

maatschappelijke organisaties en verscheidene subsidieregelingen die meer op de leefbare 

stad betrekking hebben (monumenten, monumentale bomen, wonen boven winkels etc).  

 

Denkmodel is dat de verschillende regelingen die er zijn als volgt geclusterd worden:  

 1 beleidsregel voor prestatiesubsidies, 

 1 beleidsregel voor stimulering van Participatie en Innovatie,  

 1 beleidsregel voor de Leefbare Stad en tot slot 

 de beleidsregel referendum.  

 

Introductie van de beleidsregel Participatie en innovatie heeft prioriteit en zit in deze eerste 

tranche voor aanpassing van het Beleidskader. De beleidsregels voor de prestatiesubsidies en 

de Leefbare stad worden in een 2e tranche uitgewerkt en kunnen ingaande subsidiejaar 2016 

van toepassing zijn. Inhoudelijk hebben deze wijzigingen voor degenen die subsidie 

aanvragen overigens geen grote impact. 

 

1.3  De grootste veranderingen  

Nu: De grootste verandering in het subsidiestelsel nu zit in het afschaffen van 

waarderingssubsidies. College en raad vinden dat er geen automatismen meer moeten zijn. Er 

moet sprake zijn van een eerlijke, transparante werkwijze. Gemeentebreed is gewerkt aan 

een nieuwe opzet. Dit heeft geleid tot de nieuwe beleidsregel stimulering van Participatie en 

Innovatie. Deze is bij het voorleggen van de nieuwe kaderverordening en het geupdate 

beleidskader nog in concept. Dat geeft gelegenheid deze nog met instellingen te bespreken. 

2015 is een overgangsjaar: waarderingssubsidies kunnen dan nog gegeven worden – de 

betreffende instellingen zijn hierover geïnformeerd -, alleen incidentele subsidies gaan dan 

volgens de nieuwe beleidsregel. Dat geeft ook de gelegenheid om praktijkervaring op te doen 

en ook pilots te doen. 

 

Op termijn: Bij prestatiesubsidies zal in de manier van werken op termijn zich ook een grote 

verandering voordoen. Passend bij de ingezette lijn om als gemeente meer een regierol naar 

maatschappelijke instellingen te vervullen zal de werkwijze van het inkoopproces zoveel 

mogelijk ook geadopteerd worden in het subsidieproces. De gemeente zal in jaarlijkse 

subsidieprocessen nadrukkelijk moeten kiezen voor vormen van inkoop of aanbesteding (bijv. 

via een subsidietender) waar meerdere partijen op in kunnen schrijven. In de huidige praktijk 

van verlenen prestatiesubsidies werd daar nauwelijks of geen gebruik van gemaakt. Dit wordt 

echter ook onder impuls van de drie decentralisaties in het Sociaal Domein en daarnaast van 

de Wet Markt en Overheid een noodzakelijk mechanisme. 
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2 Regievoering door Delft 

2.1   Samenwerking met bewoners en partners in de stad  

Het gemeentebestuur zet in op een hervorming van gemeentelijke rollen en taken. Delft wordt 

meer een regisserende gemeente die samenwerking zoekt met partners. Zakelijk en 

innovatief. De regie van de gemeente is er op gericht om greep te krijgen op 

toekomstgerichte beleidsdoelen die resultaatgericht zijn geformuleerd en geënt zijn op de 

maatschappelijke ontwikkelingen. De gemeente zoekt samenwerking met bewoners en 

partners in de stad om samen invulling te geven aan participatie, innovatie en leefbaarheid.  

 

Mede onder impuls van de stelselwijzigingen Innovatie Sociaal Domein zijn er grote 

veranderingen gaande, ook in de relatie tussen bewoners, maatschappelijke instellingen en de 

gemeente. Van de bewoners gaan we uit van eigen kracht. Van de instellingen verwachten we 

eigen kracht, ondernemerschap en dat zij een helder en vernieuwend aanbod doen voor de 

opdrachtformulering van de gemeente. Hierbij worden concreet te realiseren prestaties 

(/effecten) en resultaten aangegeven. En de gemeente kiest meer en meer de rol van sturen 

op prestaties en effecten. Dit is ook de benadering voor de toepassing van het gemeentelijk 

subsidiebeleid.  

 

In hoofdlijnen ziet het gemeentelijk subsidieproces er als volgt uit:  

   

2.2  Subsidie en andere bekostigingssystemen  

De financiële relatie met instellingen kan verschillend van aard zijn. Er kan sprake zijn van 

subsidie, van inkoop, van financiering (en/of garantieverlening), en van een deelneming. Er 

kan daarbij ook sprake zijn van een mengvorm; bijvoorbeeld een gesubsidieerde instelling 

waar de gemeente ook bepaalde activiteiten inkoopt en waar de gemeente ook 

gemeentegarantie heeft verstrekt op de financiering van deze instelling. 

 

Subsidie of Inkoop 

Naast het verstrekken van subsidies heeft de gemeente een vastgesteld inkoopbeleid (het 

plaatsen van een opdracht). In hoofdstuk 2.1 wordt een subsidie als volgt gedefinieerd: “De 

aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt, met het oog op 

bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan 

geleverde goederen en diensten”.. De kenmerken van een inkoopopdracht zijn dat de “ene 

partij bepaalde verrichtingen aan de andere partij opdraagt”. De opdrachtnemer is vervolgens 

verplicht tot het verrichten van die overeengekomen werkzaamheden. Anders ligt dat bij 

subsidie. Hier is in het geval van een opdracht niet vereist dat de wederpartij een prestatie 

verschuldigd is. Soms gaat het ook om een combinatie van subsidie (aanspraak op financiële 

middelen), waar prestaties voor geleverd moeten worden en inkoop waar een inkoopproces of 
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aanbesteding voor doorlopen wordt. De subsidie vertaalt zich dan in een 

uitvoeringsovereenkomst.  

 

 

 

In de praktijk kan het soms lastig zijn om eenduidig te bepalen of sprake is van inkoop of 

subsidie. Hierbij staan twee vragen centraal: 

1. hebben de activiteiten te maken met het algemeen belang? 

Hebben de activiteiten te maken met het algemeen belang waarbij de diensten en producten 

aan de Delftse gemeenschap worden geleverd of is de gemeentelijke organisatie rechtstreeks 

gebaat bij de betreffende activiteiten, waarbij ambtenaren de producten/diensten gebruiken. 

Er is meer aanleiding tot de veronderstelling dat er sprake is van rechtstreekse levering 

naarmate de gemeente nauwkeuriger de product-/dienstspecificaties heeft omschreven en/of 

indien het initiatief alleen van de gemeente afkomstig is. Als er geen sprake is van algemeen 

belang spreken we van inkoop. 

2. en als er sprake is van algemeen belang, bevat de vergoeding voor de 

activiteiten een vergoeding van een winstmarge? 

Indien de activiteit wordt verricht door een commerciële onderneming (vaak: B.V.) is meestal 

sprake van een vergoeding van een winstmarge en daarmee inkoop. Bij een organisatie 

zonder winstoogmerk (vaak: een in Delft gevestigde stichting) zal meestal sprake zijn van 

uitsluitend een vergoeding van de integrale kosten. Zolang de vergoeding de integrale kosten 

niet overschrijdt zal sprake zijn van subsidie. Bij gemengde (niet commerciële en op winst 

gerichte commerciële) activiteiten mag (een deel van) de vergoeding niet besteed worden aan 

de commerciële activiteiten. 

 

 
Op basis van deze twee kernvragen kan voor de financiële relatie met maatschappelijke 

instellingen een consistente redenering opgebouwd worden om tot de conclusie te kunnen 

komen of naar beste inzicht sprake is van subsidie of inkoop. 
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Nota Bene:  

1. In de praktijk verlopen subsidieverleningsprocessen minder strak en eenduidig als 

inkoopprocessen. Subsidieverleningsprocessen voor met name de prestatiesubsidies 

worden gekenmerkt door een proces van onderhandeling, waarbij in gezamenlijkheid naar 

de uiteindelijke besluitvorming toegewerkt wordt. Bij inkoopprocessen verloopt het proces 

om tot afspraken te komen over te leveren producten en diensten zakelijker en meer 

systematisch.  

2. Passend ook bij de ingezette lijn om als gemeente meer een regierol naar 

maatschappelijke instellingen te vervullen zal de werkwijze van het inkoopproces zoveel 

mogelijk ook geadopteerd worden in het subsidieproces.  

3. Dit geldt met name ook voor de prestatiesubsidies. De gemeente zal in het kader van 

jaarlijkse subsidieprocessen nadrukkelijk moeten kiezen voor vormen van inkoop of 

aanbesteding (bijv. via een subsidietender) waar meerdere partijen op in kunnen 

schrijven. In de huidige praktijk van verlenen prestatiesubsidies wordt daar geen gebruik 

van gemaakt. Dit wordt echter onder impuls van de drie decentralisaties een noodzakelijk 

mechanisme. Een mechanisme dat ook van belang is in het kader van de 

Mededingingswet. De Autoriteit Consument en Markt (in 2014 ingesteld) zal hier 

gemeentes op toetsen. De gemeente is/wordt gehouden aan zorgvuldige processen van 

inkoop en aanbesteding; een goed model kan zijn de aanbesteding eens in de paar jaar te 

herhalen. Een jaarlijks aanbestedingsproces zou een te zware belasting zijn. 

 

Deze ontwikkelingen van de komende jaren kunnen er toe leiden, dat op enig moment er 

alsnog een verschuiving plaatsvindt tussen wat wij nu typeren als `(prestatie)subsidie met 

gebruikmaking van inkoop/aanbesteding’ tot `zuivere inkoop’.  

 

Subsidie aan een verbonden partij (deelneming) 

De subsidie aan een maatschappelijke instelling wordt in zijn algemeenheid ingeregeld 

volgens de in het beleidskader beschreven subsidiesystematiek. De Awb geeft echter nog een 

extra mogelijkheid om de financiële relatie met een privaatrechtelijke instelling te 

vereenvoudigen en daarmee (ook al is er formeel sprake van subsidie) los te maken van de 

subsidiesystematiek volgens het beleidskader, kaderverordening en beleidsregels. Deze 

werkwijze is in het bijzonder van nut voor gemeentelijke verbonden partijen1, waar 

activiteiten in een gezamenlijke verantwoordelijkheid worden uitgevoerd. In een dergelijke 

relatie spreken we bestuurlijk een begroting en een gemeentelijke bijdrage af, en wordt 

toezicht uitgeoefend in overeenstemming met de nota deelnemingenbeleid. 

 

Financiering of garantie aan instellingen 

Volgens de Awb vallen financiering en garantieverlening ook onder het subsidiebegrip. 

Hiervoor zijn echter specifieke verordeningen opgesteld.   

                                                      
1 Zie de regienota. Verbonden partijen zijn gemeentelijke deelnemingen waarbij zowel sprake is van een 
bestuurlijk belang als een financieel belang.  
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3 HET TECHNISCH KADER VAN DE SUBSIDIESYSTEMATIEK  

Gemeenten verlenen subsidie voor voorzieningen en activiteiten die “om redenen van het 

algemeen belang wenselijk worden geacht”. Subsidie komt van één kant. De subsidiegever 

(gemeente) verplicht zich om de andere partij een budget te geven als een bijdrage voor 

bepaalde activiteiten. Als de subsidieontvanger de activiteiten niet uitvoert, dan kan de 

gemeente slechts één ding doen: de subsidie terugvorderen. De gemeente kan de 

subsidieontvanger niet verplichten om alsnog de activiteiten uit te voeren. 

 

Echter, het criterium over het algemeen belang bepaalt niet één op één, dat er sprake is van 

subsidieverlening. Een voorbeeld uit de Wmo-praktijk laat dit zien. Met het verstrekken van 

rolstoelen en scootmobielen helpt de gemeente anderen (algemeen belang). Maar omdat er 

(meestal) winst op het product wordt gemaakt door de producent, moet de gemeente voor 

inkoop kiezen. Ook de huishoudelijke verzorging gaat over diensten waar anderen van 

profiteren (algemeen belang). Maar omdat de instelling die de activiteiten uitvoert vaak ook 

voor andere opdrachtgevers werkt en de geleverde diensten volledig door de gemeente 

worden bekostigd is een opdracht met een overeenkomst hier het juiste instrument. 

 

3.1   Het subsidiebegrip 

In artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt een subsidie als volgt 

gedefinieerd: “De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt, met 

het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het 

bestuursorgaan geleverde goederen en diensten”. 

 

In de definitie is een aantal elementen van belang: 

 

Aanspraak: 

Het is voldoende dat er sprake is van aanspraak om te kunnen spreken van een 

subsidierelatie. Er hoeft dus geen financiële overdracht te hebben plaatsgevonden. 

 

Financiële middelen: 

Verstrekking in natura valt niet onder het subsidiebegrip. Onder het subsidiebegrip moet ook 

worden verstaan het verstrekken van leningen en garanties2. 

 

Door een bestuursorgaan: 

De subsidieverstrekker moet een publiekrechtelijk orgaan zijn “of met enig openbaar gezag 

bekleed zijn”. 

 

Met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager: 

Hier wordt het gebonden karakter van de subsidie benadrukt, de bestedingsrichting van 

verstrekte middelen wordt vooraf vastgelegd. De wetgever heeft bewust gekozen het woord 

activiteit niet nader te definiëren. “Activiteit” moet dan ook ruim worden opgevat. 

 

Anders dan betaling van goederen en diensten: 

Dit criterium is voor de vraagstelling (subsidie of inkoop) van bijzonder belang. Commerciële 

transacties met de overheid vallen buiten het subsidiebegrip. 

 

3.2  Het profijtbeginsel  

Voor de bekostiging van aangeboden activiteiten wordt telkens overwogen of/welke redelijke 

bijdrage van de gebruikers kan worden gevraagd. De door de gemeente te verstrekken 

subsidie is een bijdrage in de door de subsidieaanvrager berekende kosten, en steeds aan een 

maximum gebonden. Eigen bijdragen via contributie, entree of anderszins (bijvoorbeeld door 

sponsoring of door het verwerven van subsidie uit andere bronnen: cofinanciering) zijn van 

invloed op de hoogte van de subsidie. 

 

                                                      
2 Voor het verstrekken van geldleningen geldt het treasurystatuut, voor het verstrekken van garanties 
geldt de gemeentelijke garantieverordening op geldleningen. 
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Het Delftse gemeentebestuur kan nader aangeven voor welke soort van activiteiten het 

profijtbeginsel zwaarder meeweegt en een hogere eigen bijdrage of cofinanciering  door 

derden redelijk wordt geacht.  

 

Met het begrip “profijtbeginsel” wordt niet bedoeld dat de gebruiker per definitie 

kostendekkend betaalt. Wel wordt bedoeld, dat – op basis van nader te bepalen criteria – een 

hoge(re) eigen bijdrage wordt gevraagd. 

 

3.3  Algemene uitgangspunten van het subsidiebeleid 

Het beleidskader subsidieverstrekkingen is kaderstellend voor alle door de gemeente te 

verstrekken subsidies. Hieraan zijn de volgende algemene uitgangspunten te verbinden: 

 

Zet subsidie in als beleidsinstrument 

Subsidie wordt als beleidsinstrument ingezet om aan gemeenten bij wet en/of regelgeving 

opgedragen taken te (doen) verwezenlijken. Subsidie wordt eveneens ingezet om door 

gemeenten gewenst beleid te realiseren. 

 

Leg de verbinding naar hoofddoelstellingen en beleidsdoelen 

Subsidie wordt ingezet om omschreven en vastgestelde hoofddoelstellingen en/of 

beleidsdoelen te realiseren. Het beleidskader is er op gericht om de systematiek van 

subsidieverlening met inachtneming van alle rechtsbronnen zo effectief en efficiënt mogelijk in 

de organisatie vorm te geven. De hoofddoelstelling en/of beleidsdoelen van geformuleerd en 

vastgesteld inhoudelijk beleid (op basis van beleidsnota’s en Programmabegroting) bepalen 

uiteindelijk waar subsidieverlening van toepassing kan zijn.  

 

Ga uit van een integrale aanpak 

Een integrale aanpak geeft meer samenhang en dwarsverbanden en tussen het beleidsterrein 

en andere beleidsterreinen/sectoren. Dit geldt voor de gemeente intern, tussen gemeente en 

instellingen en tussen instellingen onderling. 

 

3.4   Subsidievormen 

De prestatiesubsidie 

De prestatiesubsidie heeft de intentie om een relatie te leggen tussen de door de gemeente 

essentieel geachte activiteiten/resultaten (die bijdragen in het realiseren van de 

hoofddoelstelling en of beleidsdoelen van het beleid) én de subsidie. Veelal zal de 

prestatiesubsidie gekoppeld zijn aan professionele organisaties waar beroepskrachten worden 

ingezet. Met deze organisaties worden afspraken gemaakt over de te leveren producten, 

prestaties en kwaliteit (maatschappelijke effecten, output en activiteiten). Dat kan in de vorm 

van een uitvoeringsovereenkomst.  

 

De Stimuleringssubsidie 

De bestaande waarderings- en incidentele subsidies worden samengevoegd tot één 

subsidievorm, namelijk de stimuleringssubsidie voor Participatie en Innovatie. Het 

stimuleringsbudget is bedoeld voor activiteiten en projecten door organisaties en (groepen) 

burgers die bijdragen aan de twee hoofdpijlers van de gemeente Delft: 

Participatiesamenleving en Innovatieve stad. Het stimuleringsbudget is bedoeld voor het 

versterken van de eigen kracht van organisaties en (groepen) burgers. De gemeente gaat 

steeds meer uit van eigen kracht van burgers en organisaties. We zijn ons ervan bewust dat 

dit niet vanzelf gaat. Een deel van het subsidiebudget zal worden ingezet voor het versterken 

van maatschappelijke organisaties en actieve burgers, door onder andere 

deskundigheidsbevordering. Doel daarvan is dat organisaties meer zelfredzaam worden en op 

termijn minder afhankelijk van subsidies. Een stimuleringssubsidie is een subsidie gericht op 

een incidentele activiteit of project.  
 

De raad kan (op voorstel van het college) jaarlijks of twee jaarlijks prioriteiten binnen de 

hoofddoelstellingen vaststellen waar het budget bij voorrang voor gebruikt kan worden. 
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3.5  Subsidie en Social Return 

Social return is: “het door gemeenten (of andere opdrachtgevers) aangaan van convenanten 

en/of het stellen van sociale besteksvoorwaarden bij aanbestedingen, het verlenen van 

vergunningen of subsidies, met als doel regionale werkgelegenheid te bevorderen en/of 

(werkloos) werkzoekenden en leerlingen aan een werkplek te helpen.” Social return geldt 

voor alle subsidievormen: prestatiesubsidie en stimuleringssubsidie. Bij de grotere 

prestatiesubsidies (boven € 100.000) aan de professionele organisaties heeft social return 

een verplichtend karakter. Bij de kleinere prestatiesubsidies en stimuleringssubsidies wordt 

vaak vanuit de activiteit zelf al een stukje social return ingevuld. Er wordt dan wel met de 

organisatie of zelforganisatie over gesproken waar andere mogelijkheden liggen. De gemeente 

kan daarin verbinden.   
 

Uitvoering van  social return bij  de grotere prestatiesubsidies gebeurt op  basis  van  het  

reguliere overleg tussen gemeente  en  instelling  om  te  komen  tot  prestatie-afspraken. 

Uitgangspunt  voor  de  instellingen  met prestatiesubsidie van de gemeente is de 5%-

regeling social return. Dit betekent dat bij de uitvoering van de prestatieafspraken inzet van 

werkzoekenden, stagiaires, of mensen die vallen onder de Wsw (Wet Sociale 

Werkvoorziening) gerealiseerd wordt. Ook andere vormen van social return voldoen, zoals 

het zaken doen met bedrijven die al met doelgroepen werken. Aan social return moet in 

principe ten minste 5% van het subsidiebedrag besteed worden. De uitwerkingsafspraken 

hierover maken onderdeel uit van de prestatieafspraken. 
 

Mocht blijken dat social return onvoldoende toegepast kan worden, dan kan aan de instelling 

bij het maken van de  prestatie-afspraken, ook  een  andere tegenprestatie (bijvoorbeeld 

cultural return) gevraagd worden. Als  de afspraken gemaakt zijn en bij de verantwoording 

blijkt dat deze onvoldoende zijn nagekomen, kan de subsidie teruggevorderd worden. 

 

3.6  Subsidie en beloningsbeleid 

Het Delftse gemeentebestuur staat voor een doelmatige en verantwoorde besteding van 

publieke middelen. Het gemeentelijke uitgangspunt is, dat maatschappelijke organisaties die 

de gemeente subsidieert, een maatschappelijk acceptabel beloningsbeleid hanteren. Dit heeft 

voornamelijk betrekking op de directie/directeur van de betreffende organisatie. In de regel 

gaat het hierbij om een stichting of vennootschap. Referentiepunt voor het Delftse 

beloningsbeleid is het maximum voor topinkomens volgens nu de Wet normering topinkomens 

norm (WNT-norm). Op 1 juli 2014 is het wetsvoorstel “Wet verlaging bezoldigingsmaximum 

WNT” naar de Tweede Kamer gestuurd. De verwachting is, dat dit wetsvoorstel per 1 januari 

2015 in werking zal treden. Een belangrijke wijziging is, dat de maximale bezoldigingsnorm 

wordt verlaagd van 130% naar 100% van een ministerssalaris. De WNT geldt voor 

verschillende regimes in de publieke en semipublieke sector. Maatschappelijke organisaties 

in deze sectoren (onderwijs, welzijn, zorg, cultuur, wonen etc.) zijn gehouden aan de wet. 

Afwijkingen kunnen voortkomen uit overgangsrecht van oude afspraken. Per sector geldt een 

norm.  

 

Ingevolge een uitspraak van de Bestuursrechter van 25 juni 2014 (inzake Eindhoven, zaaknr 

201311157/1/A2, ECLI:NL:RVS:2014:2348) is terughoudendheid vereist in het hanteren van 

een subsidievoorwaarde die bedoeld is om een doelmatige besteding van subsidiegelden te 

bevorderen en wil voorkomen dat gesubsidieerde instellingen een te ruim beloningsbeleid 

hanteren (topsalarissen). De uitspraak laat strikt genomen en bij nadere bestudering geen 

ruimte meer om in een verordening of via een subsidievoorwaarde salariseisen te stellen in de 

vorm van een maximaal toegestane beloning. De gemeente mag niet aan inkomenspolitiek 

doen. Er is ook geen sprake van een geoorloofde oneigenlijke verplichting in de zin van artikel 

4:39, tweede lid, Awb. Het verband tussen de verplichting voor de subsidieontvanger en de 

gesubsidieerde activiteit is namelijk te ver verwijderd. 

 

De instellingen die door Delft gesubsidieerd worden zijn te typeren als semi-publieke 

professionele organisaties (maatschappelijke ondernemingen) en vrijwilligersorganisaties. De 

taakuitvoering van de semipublieke organisaties is in het verleden soms ook onderdeel 

geweest van gemeentelijke organisaties en zijn daar in ieder geval nauw mee verbonden. De 

typering van semi-publiek geeft ook aan, dat hier in de beloning van management en 
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bestuurders andere normen kunnen gelden dan voor marktorganisaties. Wij hebben 

overigens geen signalen dat de situatie van – in ogen van de gemeente – te hoge beloningen 

zich in de praktijk voordoet. Bij de subsidie-aanvragen voor 2015 zal hier bij de grotere 

prestatiesubsidies gestructureerd informatie over uitgevraagd worden. Maar er kunnen dus 

geen eisen aan gesteld worden.  

 

3.7   Subsidie en verboden staatssteun 

Bij de verlening van subsidie aan een onderneming kan er sprake zijn van (verboden) 

staatssteun. Volgens het EG verdrag is sprake van staatssteun als het gaat om steun: 

 bekostigd uit staatsmiddelen (hier vallen gemeentelijke middelen ook onder), 

 die ten goede komt aan bepaalde ondernemingen (geldt ook voor maatschappelijke 

ondernemingen), 

 die een voordeel verschaft aan de onderneming, die deze niet langs de normale 

commerciële weg zou hebben verkregen en 

 die een potentieel effect heeft op de grensoverschrijdende handel. 

 

Staatssteun kan verboden zijn, als deze door de Europese Commissie niet verenigbaar wordt 

geacht met de gemeenschappelijke markt. Er is een aantal uitzonderingen op het 

steunverbod. Een belangrijke uitzondering is 'de minimis' vrijstelling.  

 

Per 1 januari 2014 is een nieuwe 'de minimis' vrijstelling van kracht geworden. Het algemene 

'de minimis' plafond blijft weliswaar maximaal € 200.000 per onderneming over een periode 

van drie jaar (d.w.z. dan is er geen sprake van verboden staatssteun) maar er is een 

belangrijk formeel meetpunt veranderd. En dat heeft gevolgen voor de praktijk. Nieuw is 

namelijk dat er voortaan van uitgegaan moet worden dat steun is verleend op het moment 

van ontstaan van de wettelijke aanspraak op steunverlening (bijvoorbeeld een 

subsidiebeschikking) en niet pas op het moment van uitbetaling (van de toegekende 

subsidie). Een rekenvoorbeeld: is er een beschikking om gedurende 5 jaar jaarlijks € 60.000 

subsidie te betalen (in de veronderstelling dat er per jaar gezien geen probleem is), dan wordt 

er op dat moment eigenlijk euro 300.000 toegezegd. Dat is boven de 'de minimis' drempel en 

daarom kun je geen gebruik maken van de genoemde vrijstellingsmogelijkheid.  
 

Wat de periode van drie jaar betreft mag er niet geknipt worden. Het gaat om het moment 

dat subsidie is verleend (totaalbedrag) en er aanspraak op bestaat, niet om het moment van 

uitbetaling (artikel 3 lid 4 van de per 1 januari 2014 gewijzigde betreffende Europese 

verordening). 

 

3.8  Subsidie in relatie tot de wet Bibob 

Op 1 juni 2003 is de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 

(Wet Bibob) in werking getreden. Het doel van deze wet is overheidsinstanties die te maken 

hebben met vergunningen, subsidies en aanbestedingen een instrumentarium te geven 

waarmee ze de integriteit van betrokkenen beter kunnen beoordelen. Inmiddels zijn de twee 

eerste fasen (horeca en aanbestedingen) doorgevoerd. BIBOB fase III heeft betrekking op 

subsidieverlening. BIBOB Fase III is met ingang van 25 maart 2010 in werking getreden. 

 

Om te voorkomen dat de gemeente aan aanvragers van subsidies die op de een of andere 

manier betrokken zijn bij of verantwoordelijk zijn voor niet-integere activiteiten, een 

dergelijke subsidie verstrekt kan op grond van de Wet Bibob informatie over de betrokkenen 

ingewonnen worden ten einde diens integriteit te beoordelen. Hiervoor wordt in de Delftse 

subsidiesystematiek een vergelijkbare procedure gevolgd als bij horeca en aanbestedingen.  

 

In de uitvoeringsrichtlijnen zullen we benadrukken dat het hier niet om een papieren tijger 

gaat. Dat betekent concreet, gelet op eerdere discussies met het OM, dat wij als gemeente 

overzichten aan het OM moeten verschaffen aan de hand waarvan zij vervolgens nagaan of er 

zich bij de ontvangers criminele elementen bevinden. Een en ander zal in de ‘driehoek’ 

afgestemd moeten worden. Uit een oogpunt van transparantie en privacy zal bepaald moeten 

worden of dit ‘doorgeven’ aan subsidieaanvragers of – ontvangers wordt bekend gemaakt. 
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4  HET INHOUDELIJKE KADER VAN DE SUBSIDIESYSTEMATIEK 

 

4.1  De verbinding naar het inhoudelijk beleid. 

Het verstrekken van subsidies om gemeentelijk beleid en beleidsdoelen te realiseren is een 

belangrijk beleidsinstrument. Het is daarom van wezenlijk belang het subsidiebeleid 

rechtmatig, doelgericht en doeltreffend (dus planmatig) in te richten. 

 

De Delftse subsidiesystematiek bestaat uit het beleidskader, de kaderverordening en een 

aantal beleidsregels. De beleidsregels zijn/worden als volgt ingedeeld: 

 beleidsregel Prestatiesubsidies 

 beleidsregel Stimulering van Participatie en Innovatie 

 beleidsregel Leefbare Stad 

 beleidsregel Referendum. 

Daarnaast kent de gemeente nog de onderwijsvoorzieningen volgens de verordening 

financiële gelijkstelling onderwijs. Voor de subsidieverlening in dit kader wordt de 

gemeentelijke subsidiesystematiek gevolgd. Ook het door de gemeente verstrekken van 

geldleningen en gemeentegaranties valt volgens de Awb onder het subsidiebegrip. Via het 

treasurystatuut en de verordening gemeentegaranties worden hier afzonderlijke regels aan 

gesteld. Tenslotte is er eveneens sprake van subsidie in het kader van de Wet kinderopvang.  

 

Binnen de beleidsdoelstellingen van de gemeentelijke beleidsterreinen kunnen zowel voor 

bestaand als nog te ontwikkelen nieuw beleid voorzieningen en activiteiten worden bekostigd 

door middel van subsidieverlening. Het inhoudelijk kader voor de subsidieverstrekking komt 

tot uitdrukking in: 

a. Bestuursprogramma 2014-2018 (ambities en te bereiken effecten) 

b. Programmabegroting 2015 

c. Vigerende visies (waaronder de Sociale Visie)  en beleidsdocumenten.  

 

4.2  Hoofdthema’s van gemeentelijk beleid 

De hoofdthema’s in ons gemeentelijk beleid zijn Participatiesamenleving, Stad van innovatie 

en Leefbare stad.  

 

Deze thema’s zijn als volgt te typeren: 

 

Participatiesamenleving 

Een participatiesamenleving is een samenleving waarin (het (versterken van) eigen kracht en 

de mogelijkheden van alle burgers, om te kunnen doen, meedoen en ertoe doen centraal 

staan. Dit doen we door eigen en gezamenlijke kracht van burgers te benutten en initiatieven 

van burgers te stimuleren. Alle burgers dragen naar vermogen bij. We streven met elkaar 

naar een stad met een goed sociaal klimaat waarin mensen zich veilig kunnen voelen en 

radicalisering wordt voorkomen. Een plek waar het goed opgroeien, ontwikkelen, wonen, 

leven en werken is met kansen voor iedereen. 

 

Vrijwilligerswerk neemt een belangrijke plaats in de participatiesamenleving in. Vrijwilligers-

werk maakt een pakket activiteiten (zoals cultureel, sportief, natuur) en collectieve 

voorzieningen in de stad mogelijk dat zonder vrijwilligers in de toekomst niet meer mogelijk is 

(zie kader vrijwilligerswerk, november 2013).  

 

Stad van innovatie  

Naast de participatiesamenleving is Delft kennisstad. Groei van de kenniseconomie is goed 

voor de hele stad. Het levert onder andere arbeidsplaatsen op alle niveaus op.  Er komen ook 

steeds meer innovatieve bedrijven in Delft, hierdoor verschuift het profiel van Delft van een 

stad van kennis naar een stad van toepassing van kennis: innovatie.  Delft heeft twee 

gezichten: dat van de hoogopgeleiden die verbonden zijn aan internationaal gerichte 

kennisinstituten, en dat van lager opgeleiden en relatief veel sociale woningbouw. We willen 

deze twee werelden meer met elkaar in contact brengen. Delft stad van innovatie wordt 

verbonden met de participatiesamenleving waarin een plek is voor iedereen.  
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Een voorbeeld van een sector die duidelijk aanhaakt bij beide thema’s is cultuur. Cultuur is 

een motor voor een aantrekkelijke stad. Cultuurparticipatie kan bijdragen aan het versterken 

van burgers  in hun eigen kracht, maar ook aan innovatie, creativiteit, talentontwikkeling en 

aan een economisch vitale stad. 

 

Leefbare stad 

Voor de stad als geheel met de opgaven die er liggen in de twee pijlers stad van innovatie en 

participatiesamenleving is het een essentiële randvoorwaarde om een veilige en 

aantrekkelijke stad te zijn. Schoon, heel, veilig zijn basisvoorwaarden, daarnaast vergt 

stedelijke vernieuwing (bestaand) en ontwikkeling (nieuw) de aandacht. Delft streeft naar 

evenwichtige wijken zowel in bevolkingssamenstelling als in fysiek opzicht. Door ruimte voor 

groen-blauw ontwikkelingen wordt de ruimtelijke kwaliteit van de stad bevorderd. Prioriteiten 

in de stedelijke ontwikkeling zijn ook Nieuw Delft en Harnaschpolder.. 

 

 

In termen van maatschappelijke effecten gaat het om de volgende zaken, die we als 

gemeente wil bereiken:  

 

Te bereiken maatschappelijke effecten: 

     Sterke samenleving 

Zelfstandig zijn, worden, blijven met ondersteuning en zorg 

Meer banen op alle niveaus 

Onderwijs sluit aan op de arbeidsmarkt 

     Zoveel mogelijk arbeidsparticipatie 

Bereikbare stad 

Vitale (binnen)stad en stad met cultuur 

Delft energieneutraal 

Delft is veilig 

Dienstverlening 3.0 

 

Het subsidie-instrument is dan één van de gemeentelijke middelen om in de subsidiëring van 

activiteiten en voorziening dit soort maatschappelijke effecten te realiseren. In het 

Bestuursprogramma 2014-2018 en de Programmabegroting 2015-2018 wordt dit voor 2015 

nader bepaald.  
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5 HET FINANCIEEL KADER VAN DE SUBSIDIESYSTEMATIEK 

 

5.1    Algemene financiële spelregels 

De belangrijkste financiële spelregels zijn de volgende: 

a. Het financiële kader voor het verstrekken van subsidies wordt bepaald door de door de 

raad jaarlijks vast te stellen gemeentebegroting, waarin is opgenomen de financiële ruimte 

voor het verstrekken van subsidies. 

b. De gemeente heeft in elk begrotingsjaar de mogelijkheid om subsidies te verlagen 

(prestatiesubsidies en het jaarbudget voor de stimuleringssubsidies).  

c. Voor de jaarlijks vast te stellen subsidiebedragen (prestatiesubsidies) bepaalt de 

gemeente bij de gemeentebegroting welke indexering wordt toegepast. 

d. Via de kaderverordening, het beleidskader en de beleidsregels worden nadere eisen 

gesteld aan de aanvraag, de subsidieverlening en de subsidievaststelling en zijn de 

verplichtingen van de subsidie-ontvanger vastgelegd.  

e. Binnen door de raad vastgestelde subsidieplafond(s) kan het college van burgemeester en 

wethouders verdelingscriteria vastleggen teneinde een doelmatige en  rechtmatige 

verdeling van de middelen te bevorderen. 

f. De gemeente zal bij prestatiesubsidies nadrukkelijker kiezen voor vormen van inkoop of 

aanbesteding (bijv. via een subsidietender) waar meerdere partijen op in kunnen 

schrijven.  

g. Bij meerdere gelijk eindigende subsidieaanvragers zal op basis van gestelde prioriteiten en 

de werkwijze met de criteria een nadere keus worden gemaakt voor het kunnen verlenen 

van subsidie (of “gunning” bij een subsidietender).  

h. Een algemeen beginsel is dat bij verstrekken van subsidies gekeken wordt naar de 

mogelijke inzet van eigen middelen (profijtbeginsel) resp. het verkrijgen van middelen uit 

andere fondsen/bronnen. 

i. Het college kan zo nodig voorschotten op de subsidie verstrekken. 

j. Subsidie-ontvangers leggen verantwoording af volgens de aanwijzingen van de gemeente 

k. Naar de hoogte van het verleende subsidiebedrag worden verschillende regels gesteld met 

betrekking tot de verantwoordingsvereisten. Het college kan gemotiveerd afwijken van 

algemene uitgangspunten, door: 

 te bepalen dat voor een specifieke subsidieontvanger alsnog een lichter of zwaarder 

controleregime van toepassing verklaard wordt 

 te bepalen, dat een specifieke verantwoording en verklaring verlangd worden. 

l. Afdeling 4.2.8 Awb, waarmee nadere regels gesteld kunnen worden aan per boekjaar 

verstrekte subsidies aan rechtspersonen, is van toepassing indien dat bij wettelijk 

voorschrift of bij besluit van het bestuursorgaan is bepaald. Onder wettelijk voorschrift 

valt ook een verordening. 

 

5.2    De eigen vermogenstoets 

In het vorige Beleidskader gold de eigen vermogenstoets voor de prestatiesubsidies boven € 

100.000 per jaar. De eigen vermogen toets is een (gesystematiseerde) aanscherping van het 

algemene beginsel, dat als de gemeente bepaalde voorzieningen/activiteiten subsidieert de 

gemeente daarbij ook de eigen bijdragen kan/zal betrekken. Immers als men zelf de activiteit 

kan financieren, waar is het dan nodig om daar publieke middelen voor vrij te maken. 

Er doet zich nu de ontwikkeling voor van vormen van inkoop en aanbesteding binnen het 

subsidiestelsel. Vanuit het mededingingsrecht wordt bijvoorbeeld met betrekking tot de Wet 

Maatschappelijke Ontwikkeling bepaald, dat vanuit mededingingsrecht er transparantie moet 

zijn naar de markt en er ook sprake is van overheidsopdrachten waarbij sprake moet zijn van 

de reguliere spelregels van aanbesteding (soms zelfs Europees). Door deze ontwikkeling 

ontstaat een onderscheid tussen subsidies te typeren als financiële steun en subsidies voor de 

concrete inkoop van goederen en diensten. Ook al worden die goederen en diensten niet 

rechtstreeks aan de gemeente geleverd maar aan inwoners van Delft. Hier past niet meer bij 

dat getoetst wordt op het eigen vermogen. Wel moet er overeenstemming zijn over wat 

gebruikers van de producten van betreffende maatschappelijke onderneming zelf moeten 

bijdragen.   

 

Nu de prestatiesubsidies meer het karakter krijgen van zakelijke inkoop van prestaties en 

deze inkoop ook cyclisch opnieuw in de markt wordt aanbesteed ligt een altijd geldende 
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systematische (en ook zware) beoordeling op de aanwezigheid van eigen middelen niet meer 

voor de hand.  

 

Dit geldt niet voor alle organisaties waar een prestatiesubsidie aan gegeven wordt. Voor 

organisaties die overwegend van een gemeentelijke subsidie afhankelijk zijn gelden de 

gedragsregels: 

a. de vrij besteedbare middelen van de organisatie aan het einde van het boekjaar waarover 

de subsidie wordt verstrekt mogen maximaal 10% zijn van de subsidie voor dat boekjaar; 

b. per instelling kan worden bepaald dat voor de normering van het weerstandsvermogen de 

vuistregel “10% van het totaal aan inkomsten” een afwijkend percentage moet worden 

gehanteerd; 

c. Tot het vrij beschikbare reservevermogen worden tevens gerekend voorzieningen en 

bestemmingsreserves van de aanvrager c.q. begunstigde waarvan de noodzaak niet is 

aangetoond; 

d. Indien uit de bij de aanvraag gevoegde gegevens of anderszins blijkt dat het vrij 

beschikbare reservevermogen van de aanvrager meer bedraagt dan het genormeerde 

weerstandsvermogen gedurende het eerstvolgende jaar, dan wordt het bedrag aan te 

verlenen subsidie overeenkomstig verlaagd; 

e. Indien uit de bij een rekening gevoegde balans blijkt dat het vrij beschikbare eigen 

vermogen van een begunstigde meer bedraagt dan het genormeerde 

weerstandsvermogen gedurende het verstreken jaar, brengt het college van burgemeester 

en wethouders bij de subsidie-aanvraag voor het nieuwe subsidiejaar het meerdere op de 

subsidie in mindering. 

 

Informatievoorziening: Voor jaarsubsidies boven € 100.000 en voor instellingen die 

overwegend van een gemeentelijke subsidie afhankelijk zijn dienen de instellingen  bij de 

eerstvolgende aanvraag voor een jaarsubsidie een beleidsparagraaf in m.b.t. het risicoprofiel 

en het weerstandsvermogen. De beleidsparagraaf “weerstandsvermogen” bevat dan ook een 

beschrijving en onderbouwing van het doel van reserves of voorzieningen, evenals de 

maximale omvang, en de hoogte van de dotaties en onttrekkingen. 

 

5.3      Aanwijzingen voor het proces van subsidieverlenen 

 

De dagelijkse praktijk 

Subsidiëring van activiteiten en voorziening is een belangrijk beleidsinstrument om voor de 

stad gewenste maatschappelijke effecten te realiseren. Subsidieprocessen vinden vanuit de 

lijn plaats. Subsidie-aanvragen komen bij afdelingen/vakteams binnen en worden daar 

beoordeeld. Het subsidiebureau vervult een belangrijke rol in het toetsen van beschikkingen, 

het beoordelen van technische vragen over de subsidie en het monitoren en verstrekken van 

algemene informatie over verstrekte subsidies.  

 

Van belang voor de subsidiepraktijk is ook dat er een consistente lijn gevolgd wordt in 

beoordeling van subsidie-aanvragen, zowel in het afwijzen als toewijzen, als in de onderlinge 

relatie met de organisatie (of inwoner) die subsidie ontvangt. De wet (Algemene wet 

bestuursrecht), de Kaderverordening subsidies gemeente Delft, het beleidskader subsidies en 

beleidsregels geven de kaders voor de subsidieverlening. Voor het proces is ook uitgangspunt 

dat – met name voor de prestatiesubsidies -    dat in de verslagen van accountgespreken met 

de organisaties de afspraken worden vastgelegd en ook gearchiveerd worden in het 

gemeentelijk documentatiesysteem. Dit is zowel voor de interne auditfunctie als de 

accountant een extra borging in de rechtmatigheid van de subsidieverlening.  

 

Specifieke aspecten 

Het beleidskader Subsidies 2014-2018 geeft de uitgangspunten aan op een aantal specifieke 

items, zoals de toepassing van : 

 Social return 

 Europese staatssteun 

 De wet Bibob 

 

Ook deze specifieke items dienen eenduidig toegepast te worden.  
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Jurisprudentie 

In de praktijk is elke situatie weer anders en zullen er technische –vaak juridische- vragen 

ontstaan. De behandeling van de juridische vragen geschiedt in: 

 de eerste lijn, de (vaak juridisch) medewerker van de afdeling of het vakteam  

 voor een second opinion of een complexe juridische vraag (vaak clusteroverstijgend) kan 

de (juridisch) medewerker beroep doen op de tweede lijn (=het vakteam juridische zaken)  

Een verlengstuk van de 2e lijn is het Subsidiebureau. 

 voor zover gewenst kan in complexe zaken zo nodig  teruggevallen worden op het 

Expertteam Subsidies, derde lijn, waar verschillende disciplines onderdeel van uitmaken. 

Via deze lijnen ontstaat de nodige “jurisprudentie” van en voor de uitvoeringspraktijk.  

 

Nieuwe ontwikkelingen 

In dit beleidskader wordt een aantal nieuwe ontwikkelingen in toepassing van het subsidie-

instrument beschreven: 

a. invoeren van de stimuleringssubsidies in plaats van de tot nu toe bestaande 

subsidievormen waarderingssubsidies en incidentele subsidies 

b. meer inkoop/aanbesteding bij prestatiesubsidie (subsidietenders)  

 

Ook hier zal de uitvoeringspraktijk zich nog op in moeten gaan richten. Een cruciaal onderdeel 

van beide processen is hoe de beoordeling plaatsvindt met bijbehorende “gunning” of 

afwijzing. Bij prestatiesubsidies wordt dat mede geformatteerd vanuit het aanbestedingsrecht. 

De precieze vormgeving van verstrekken van stimuleringssubsidies moet nog ontdekt worden. 

2015 is hiervoor een overgangsjaar. De beleidsregel wordt op dit punt zodanig beschreven, 

dat hier flexibel in gehandeld kan worden. Uiteraard moet de bij subsidierondes te volgen 

werkwijze transparant zijn voor een ieder die gebruik zou willen maken van gemeentelijke 

subsidies; en zal hier ook adequaat over gecommuniceerd moeten worden.  

 

Publieke Informatievoorziening 

Subsidies dienen op een transparante wijze – binnen daarvoor gestelde regels - verleend te 

worden. Dit komt op verschillende manieren tot uitdrukking: 

 In de gemeentebegroting is een  aparte paragraaf subsidies opgenomen met daarin 

beknopt opgenomen de beleidskaders en de verstrekte subsidies van het afgelopen jaar. 

In de Programmabegroting 2015-2018 is dat een subparagraaf van de paragraaf 

Regievoering door Delft.  

 De gemeentelijk website www.delft.nl geeft de verschillende mogelijkheden van 

subsidieverlening en welke spelregels daarvoor gelden: de “Subsidiewijzer”.   

 Op deze gemeentelijke website worden sinds medio 2013 actuele subsidieregisters (voor 

de prestatie- en de waarderingssubsidies) gepubliceerd met doelstelling, subsidie-

ontvanger, en hoogte subsidiebedrag. Voor de waarderingssubsidies is 2015 overigens het 

laatste jaar dat deze nog verstrekt kunnen worden. Ter tegemoetkoming van de motie in 

de gemeenteraad van november 2012 worden ook de individuele beschikkingen integraal 

op de website gepubliceerd. In de kaderverordening is (in artikel 14)  een bepaling 

toegevoegd, dat het college jaarlijks de subsidiebeschikkingen bekend maakt. 
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6 NASCHRIFT 
 

Voor bestuur en organisatie moet er een vitaal besef zijn van de notie dat er via subsidies 

gemeenschapsgeld verdeeld wordt voor doelen die het gemeentebestuur heeft vastgesteld en 

belangrijk vindt. Worden die doelen ook daadwerkelijk bereikt? 

 

In hoofdstuk 1. ‘De Delftse subsidiesystematiek’ is opgemerkt dat met het Beleidskader 

subsidies wordt geborgd dat: 

a. het verstrekken van subsidies afgestemd is op het gemeentelijk beleid en beleidsdoelen;  

b. het beleid met betrekking tot de subsidiesystematiek afgestemd is op de vigerende wet- 

en regelgeving. 

 

Het beleidskader is vastgesteld door de raad en kan dus beschouwd worden als hoe de raad 

vindt dat er met subsidieverstrekking omgegaan moet worden, beleidsmatig, financieel en 

juridisch. Binnen dat kader geeft de raad ook aan hoe met een aantal bijzondere onderwerpen 

omgegaan moet worden zoals de Social Return, het beloningsbeleid of de wet Bibob. Voor 

college en ambtelijke organisatie is het beleidskader een document waarvan het belang is dat 

het doorleefd wordt bij het besluiten en werken in de dagelijkse subsidiepraktijk. 

 

De subsidiepraktijk is een dynamisch geheel. Daarom is het belangrijk dat ervaringen en 

signaleringen gemeld worden zodat ze ambtelijk en bestuurlijk gewogen kunnen worden en 

wanneer dat bestuurlijk / politiek noodzakelijk of wenselijk geoordeeld wordt, tot tussentijdse 

bijstelling of actualisering van het beleidskader kunnen leiden. Daarbij kan gedacht worden 

aan een jaarlijkse of tweejaarlijkse cyclus. In elk geval wordt het beleidskader, gerelateerd 

aan de zittingsperiode van de raad, elke vier jaar herijkt. 
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Bijlage I: Verantwoordingsmodel in categorieën  

 

 

Range Drempelbedrag Typering Soort verklaring 

I < 10.000 Lichte administratieve voorwaarden,  
Bij bedragen onder € 2.500 wordt geen 
verantwoording gevraagd. Daarboven hoort wel 
een activiteitenverslag. Op basis van een risico-
analyse voert gemeente achteraf bij een aantal  

subsidieontvangers een steekproef uit.  

----- 

II > 10.000  
en < 50.000 

Bestuursverklaring: Van het bestuur van betrokken 
instelling wordt verlangd dat zij verklaren getrouw 
en rechtmatig gehandeld te hebben. Onderliggers 
zijn een financiële verantwoording en 
activiteitenverslag voor alle ontvangen 

gemeentelijke subsidies. Op basis van een risico-
analyse voert gemeente achteraf bij een aantal 

subsidie-ontvangers een steekproef uit of 
aanvrager betrouwbare informatie heeft 
aangeleverd.  

Bestuursverklaring 

III > 50.000  
en < 100.000 

De subsidieontvanger verantwoordt zich met een  
verantwoording (financieel en inhoudelijk) en een 

door een accountant opgestelde 
beoordelingsverklaring3 voor alle ontvangen 
gemeentelijke subsidies. Ook de bestuursverklaring 
is verplicht. 

Beoordelings- of 
accountantsverklaring 

(AA of RA) 
en Bestuursverklaring 

IV >  100.000 De subsidieontvanger verantwoordt zich met een 
verantwoording (financieel en inhoudelijk) en een 
accountantsverklaring voor alle ontvangen 
gemeentelijke subsidies. Ook de 

Bestuursverklaring is verplicht.  

Accountantsverklaring 
(RA) 
en Bestuursverklaring 

 

Toelichting:  

Een beoordelingsverklaring van een accountant is minder vergaand dan een 

accountantsverklaring. De betrokken accountant vestigt zijn oordeel op basis van inlichtingen 

en cijferanalyses met betrekking tot de verstrekte financiële gegevens. Deze werkzaamheden 

geven een beperkte zekerheid over de getrouwheid van de jaarrekening. Via een 

beoordelingsverklaring geeft de accountant aan of hem zaken zijn gebleken op grond waarvan 

hij zou moeten concluderen dat de jaarrekening wel/niet is opgesteld in overeenstemming 

met de van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving.  

 

Algemeen uitgangspunt is voor categorieën II t/m IV, dat als er een mix van verschillende 

subsidies is, hierover verantwoording afgelegd wordt via de jaarrekening van betrokken 

instelling.  

 

Voor categorieën III en IV geldt dat voor de subsidievaststelling sprake moet zijn van een 

goedkeurende verklaring. indien bij de verantwoording blijkt dat er geen goedkeurende 

verklaring afgegeven kan worden kan de subsidie lager worden vastgesteld of zelfs worden 

ingetrokken en teruggevorderd.  

 

                                                      
3
 De minimale eis is een beoordelingsverklaring. Als de instelling al voorziet in een accountantsverklaring 

dan is daarmee de beoordelingsverklaring vanzelfsprekend ook “afgedekt”.  
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Verantwoordingsmodel categorie I (range tot € 10.000) 

De verantwoording van de subsidie-ontvanger bestaat uit lichte administratieve voorwaarden. 

Bij bedragen onder € 2.500 wordt geen verantwoording gevraagd. Bij bedragen daarboven 

moet de met de subsidie gerealiseerde activiteiten/prestatie vastgelegd worden. Op basis van 

een risico-analyse voert gemeente mogelijk achteraf bij subsidie-ontvangers een steekproef 

uit. 

 

Verantwoordingsmodel categorie II (range € 10.000/50.000) 

Van het bestuur van betrokken instelling wordt verlangd dat zij verklaren getrouw en 

rechtmatig gehandeld te hebben. Onderliggers zijn één totale financiële verantwoording en 

activiteitenverslag voor alle ontvangen gemeentelijke subsidies. Per subsidie kan met het 

bestuur overeengekomen worden dat er een afzonderlijke verantwoording resp. 

bestuursverklaring wordt uitgebracht. Op basis van een risico-analyse voert de gemeente 

achteraf bij een aantal subsidie-ontvangers een steekproef uit of aanvrager betrouwbare 

informatie heeft aangeleverd. 

 

De bestuursverklaring is onderdeel van het verantwoordingsmodel van alle subsidies boven € 

10.000. Via een bestuursverklaring wordt aangegeven, dat het bestuur rechtmatig heeft 

gehandeld. De bestuursverklaring dient daarmee ter extra borging of de gelden besteed zijn in 

overeenstemming met wet- en  regelgeving en de door de gemeente Delft gestelde 

voorwaarden. Het bestuur moet in de bestuursverklaring een expliciete verwijzing opnemen 

naar de door de gemeente Delft gestelde subsidievoorwaarden.  

 

Specifieke aandachtspunten: hierbij hoort, dat het inhoudelijke verslag van de betrokken 

organisatie transparant is ingericht en duidelijk aangeeft op welke onderdelen er afwijkingen 

zijn op de oorspronkelijk overeengekomen prestaties. 

 

Verantwoordingsmodel categorie III (range € 50.000/100.000) 

De subsidieontvanger verantwoordt zich met één totale verantwoording (financieel en 

inhoudelijk) en een door een accountant opgestelde beoordelingsverklaring voor alle 

ontvangen gemeentelijke subsidies. Ook de bestuursverklaring is verplicht. Per subsidie kan 

met het bestuur overeengekomen worden dat er een afzonderlijke verantwoording resp. 

bestuursverklaring wordt uitgebracht.  

 

Het bestuur van de gesubsidieerde entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de 

specifieke verantwoording alsook de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw 

dient weer te geven, met bijbehorend jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 

2 BW. De jaarrekening dient voor 1 mei, de beoordelingsverklaring voor 1 juni van het jaar 

volgend op het subsidiejaar bij de gemeente ingediend te zijn. Een specifieke financiële 

verantwoording moet binnen drie maanden na afloop van de activiteiten, danwel uiterlijk (als 

sprake is van een jaarsubsidie) voor 1 mei van het jaar volgend op het subsidiejaar bij de 

gemeente ingediend te zijn. De bijbehorende beoordelingsverklaring mag hierop uiterlijk 1 

maand “achterlopen. Indien de beoordelingsverklaring geen onverkort goedkeurende 

strekking heeft moet de aard en het gewicht van de tekortkomingen expliciet in de verklaring 

tot uitdrukking te worden gebracht.  

 

Reikwijdte 

Het verantwoordingsmodel bestaat uit de financiële/inhoudelijke verantwoording van de 

betrokken instelling, de bestuursverklaring van de instelling, en de beoordelingsverklaring van 

de accountant. Dit geheel is de basis voor de beoordeling of de gelden getrouw en rechtmatig 

zijn besteed (of negatief geformuleerd: dat er geen aanwijzingen zijn, dat de gelden niet 

getrouw en niet rechtmatig zijn besteed). Het belangrijkste element van de 

beoordelingsverklaring is de vaststelling dat er geen aanwijzingen zijn, dat de subsidies niet 

getrouw zijn besteed. Via de bestuursverklaring dient het bestuur aan te geven rechtmatig te 

hebben gehandeld. Hierbij neemt het bestuur een expliciete verwijzing op naar de door de 

gemeente Delft gestelde subsidievoorwaarden.  
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Specifieke aandachtspunten 

De punten die de gemeente Delft specifiek van belang acht voor het beoordelen van de 

getrouwheid en rechtmatigheid van de besteding van de subsidiegelden, betreffen de 

vaststelling dat: 

 de subsidiabele kosten en de gerealiseerde opbrengsten op een duidelijke wijze af te lezen 

zijn. 

 het financiële verslag op een transparante wijze ingericht en gespecificeerd is in 

overeenstemming met de goedgekeurde begroting en de wettelijke vereisten 

 financiële consequenties van afwijkingen van de oorspronkelijke overeengekomen 

prestaties duidelijk worden weergegeven 

 het inhoudelijke verslag transparant is ingericht en duidelijk aangeeft op welke onderdelen 

er afwijkingen zijn op de oorspronkelijk overeengekomen prestaties. 

 

Verantwoordingsmodel categorie IV (range boven € 100.000) 

De subsidieontvanger verantwoordt zich met één totale verantwoording (financieel en 

inhoudelijk) en bijbehorende accountantsverklaring voor alle ontvangen gemeentelijke 

subsidies. Ook de bestuursverklaring is verplicht. Per subsidie kan met het bestuur 

overeengekomen worden dat er een afzonderlijke verantwoording resp. bestuursverklaring 

wordt uitgebracht. Voor de accountantswerkzaamheden is een controleprotocol van belang. 

 

Doelstelling controleprotocol 

Het doel van een controleprotocol is het voorkomen van discrepanties tussen enerzijds de 

verwachtingen van de gemeente Delft  inzake de reikwijdte en intensiteit van de door de 

accountant uit te voeren controles en anderzijds de door de accountant te geven invulling aan 

de controles. Tevens worden in het controleprotocol aanwijzingen gegeven en 

aandachtspunten opgenomen voor de accountant van de organisatie die het publiek geld 

aanwendt. Een controleprotocol is de schakel tussen enerzijds de wet- en regelgeving en 

anderzijds de uit te voeren werkzaamheden. Het geeft een toelichting op het te hanteren 

referentiekader, het accountantsonderzoek en de gewenste accountantsproducten. Een 

protocol komt niet in de plaats van wet- en regelgeving, en geeft ook geen aanvullende 

voorschriften.  

 

Voor het referentiekader zijn van belang de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en 

overige door de gemeente Delft gestelde voorwaarden: 

 Algemene wet bestuursrecht (Awb) 

 Bepalingen subsidiesystematiek: beleidskader, kaderverordening gemeente Delft, 

beleidsregels  

 De beschikking van de gemeente Delft waarin de subsidie wordt toegezegd 

 De overige van toepassing zijnde besluiten en correspondentie met betrekking tot de 

verleende subsidie 

 Overige wet-/regelgeving: Europese aanbestedingsrichtlijnen (indien sprake is van meer 

dan 50% financiering uit de algemene middelen van de gemeente) 

 

Object van de controle is de financiële verantwoording of jaarrekening met betrekking tot de 

verleende subsidie overeenkomstig de beschikking. De subsidie en besteding moeten 

identificeerbaar opgenomen te zijn in het gecontroleerde deel van de financiële 

verantwoording/jaarrekening. Het format van de ingediende en goedgekeurde begroting (en 

eventuele kostenverdeelstaat) moet ook gehanteerd te worden in het financieel 

verslag/jaarrekening. Hierbij dienen belangrijke verschillen te worden toegelicht. De 

kostenverdeelstaat valt binnen de reikwijdte van de accountantscontrole. 

 

Bij complexere subsidieregelingen moet aangegeven worden wat de verantwoordelijkheden 

van de betrokken partijen zijn, hoe de verantwoordingsstructuur is vormgegeven en hoe de 

controle- en toezichtstructuur is vormgegeven. 

 

Procedures  

a) Wij maken hierbij een onderscheid tussen accountantsverklaringen bij een jaarrekening en 

accountantsverklaringen bij een specifieke financiële verantwoording. Regel is, dat 

verantwoording wordt afgelegd door middel van de jaarrekening. Indien aangewezen, 
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wordt voor een specifieke subsidieverlening ook een afzonderlijke accountantsverklaring 

afgesproken. Dit zou bijvoorbeeld van toepassing kunnen zijn bij zgn. ketensubsidies, 

waarbij de primaire subsidieverlener ook een afzonderlijke verklaring verlangt 

b) Het bestuur van de gesubsidieerde entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de 

specifieke verantwoording alsook de jaarrekening die het vermogen en het resultaat 

getrouw dient weer te geven, met bijbehorend jaarverslag, beide in overeenstemming met 

Titel 9 Boek 2 BW. 

c) De jaarrekening dient voor 1 mei, de accountantsverklaring voor 1 juni van het jaar 

volgend op het subsidiejaar bij de gemeente ingediend te zijn. Een specifieke financiële 

verantwoording moet binnen drie maanden na afloop van de activiteiten, danwel uiterlijk 

als sprake is van een jaarsubsidie voor 1 mei van het jaar volgend op het subsidiejaar bij 

de gemeente ingediend te zijn. De bijbehorende accountantsverklaring mag hierop uiterlijk 

1 maand “achterlopen”. 

d) De door de gemeente Delft aangewezen accountant heeft, in het kader van haar algemene 

opdracht tot controle van de jaarrekening, de bevoegdheid tot review op de verrichte 

werkzaamheden van de controlerend accountant van de subsidieontvanger. Hiertoe 

worden dan afzonderlijke afspraken gemaakt. De subsidieontvanger draagt er zorg voor 

dat zijn accountant hiermee instemt (toevoegen aan de beleidsregel). 

e) Indien de accountantsverklaring geen onverkort goedkeurende strekking heeft moet de 

aard en het gewicht van de tekortkomingen expliciet in de verklaring tot uitdrukking te 

worden gebracht.  

 

Reikwijdte 

Het belangrijkste element van het verantwoordingsmodel is de vaststelling dat de subsidies 

getrouw en rechtmatig zijn besteed. De accountant toetst primair op de getrouwheid. Een 

ander belangrijk element van de accountantscontrole is de vaststelling dat de financiële 

verantwoording juist en volledig is en voldoet aan de voorgeschreven vorm en detaillering. De 

accountant dient dit expliciet in zijn verklaring op te nemen. Voor de betrokken organisaties 

geldt dat zij aanvullend een bestuursverklaring uitbrengen, waarin het bestuur aangeeft 

rechtmatig te hebben gehandeld; of met andere woorden dat de gelden zijn besteed in 

overeenstemming met de bovengenoemde regelgeving en de door de gemeente Delft gestelde 

voorwaarden. Hierbij dient het bestuur een expliciete verwijzing op te nemen naar de door de 

gemeente Delft gestelde subsidievoorwaarden. 

 

Specifieke aandachtspunten 

De controlepunten die de gemeente Delft specifiek van belang acht voor het vaststellen van 

de getrouwheid en rechtmatigheid van de verantwoorde kosten en de verantwoorde 

opbrengsten, betreffen de vaststelling dat: 

a) de geldende wet- en regelgeving en overige door de gemeente Delft gestelde 

voorwaarden nageleefd zijn. 

b) de financiële verantwoording in overeenstemming is met de administratie van de 

budgethouder; 

c) de in de verantwoording opgenomen gegevens juist en volledig zijn, en de subsidiabele 

kosten en de gerealiseerde opbrengsten op een duidelijke wijze af te lezen zijn. 

d) de kosten feitelijk betrekking hebben op en juist zijn toegerekend aan de producten, 

activiteiten of het project waarvoor de subsidie is verleend. 

e) de subsidiebronnen die ten behoeve van de betreffende producten, activiteiten en 

projecten zijn verleend alsmede de opbrengsten die hieruit voortvloeien juist en volledig 

zijn aangegeven en in mindering zijn gebracht op het gedeclareerde subsidiebedrag.  

f) het financiële verslag ingericht en gespecificeerd is in overeenstemming met de 

goedgekeurde begroting inclusief kostenverdeelstaat. De kostenverdeelstaat vormt een 

onderdeel van het financiële verslag en valt onder de reikwijdte van de 

accountantsverklaring.  

g) dat de financiële consequenties van afwijkingen van de oorspronkelijke overeengekomen 

prestaties, juist, volledig (een toereikende toelichting) en duidelijk worden weergegeven. 

h) BTW op grond van de Wet Omzetbelasting 1968 en of compensabele BTW op grond van 

de wet Compensatiefonds 2003 niet als kostenpost is opgevoerd; 

i) (Optioneel) afhankelijk van de subsidieregeling kunnen bepaalde aspecten bijzondere 

aandacht van de accountant eisen. Dit kan aanvullende controlepunten nodig maken. 
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Model bestuursverklaringen  

 

A: Bestuursverklaring bij specifieke financiële verantwoordingen inzake de subsidie 

 

(Briefhoofd van de entiteit) 

(Aan de gemeente Delft 

(Datum…) 

 

Geacht College, 

Op uw verzoek verstrekken wij u deze bestuursverklaring bij de financiële verantwoording 

over de periode …….tot en met …………met betrekking tot de gemeentelijke subsidie 

betreffende ………………… toegekend met kenmerk…… dd.………. . 

 

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de getrouwheid van de financiële 

verantwoording van deze subsidie in overeenstemming met wettelijke regelingen en de 

subsidieverplichtingen zoals opgenomen in de subsidiebeschikking met kenmerk…… Wij 

hebben de financiële verantwoording conform deze vereisten opgemaakt. 

 

Naar onze mening zijn de vermelde baten en lasten rechtmatig. Dat wil zeggen in 

overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen en 

de subsidieverplichtingen zoals opgenomen in de subsidiebeschikking met kenmerk…. 

 

(Handtekening bestuur) 

 

 

B: Bestuursverklaring bij verantwoordingen door middel van een jaarrekening 

 

(Briefhoofd van de entiteit) 

(Aan de gemeente Delft) 

 

Geacht College, 

Op uw verzoek verstrekken wij u deze bestuursverklaring bij de jaarrekening van ... … over 

het boekjaar eindigende op 31 december …… waarin de gemeentelijke subsidie betreffende 

………………… toegekend met kenmerk…… dd.………. is opgenomen. 

 

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de getrouwheid van de jaarrekening waarin de 

gemeentelijke subsidie is opgenomen. Wij verklaren dat de financiële gegevens van deze 

subsidie in overeenstemming met de subsidieverplichtingen zoals opgenomen in de 

subsidiebeschikking met kenmerk…… zijn opgenomen. Tevens hebben wij de jaarrekening 

conform de geldende vereisten opgemaakt. 

 

Naar onze mening zijn de baten, lasten en balansmutaties met betrekking tot bovengenoemde 

gemeentelijke subsidie rechtmatig. Dat wil zeggen in overeenstemming met de begroting en 

met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen en de subsidieverplichtingen zoals 

opgenomen in de subsidiebeschikking met kenmerk…. 

 

Indien van toepassing: 

Wij verklaren, dat wij ons eigen inkoop-/aanbestedingsbeleid met inachtneming van de 

Europese aanbestedingsrichtlijnen, zoals kenbaar gemaakt aan de gemeente bij brief van 

....kenmerk.... gedurende het hele jaar hebben gevolgd. 

(Handtekening bestuur 


