Verzoek agenda
Kenmerk: AV22.30052022/Rekenkamercommissie Den Helder
Agenderen
Onderwerp: Presentatie en bespreking van het onderzoeksrapport Subsidiebeleid van de gemeente Den
Helder door de Rekenkamercommissie Den Helder.
Te agenderen in: commissie Bestuur en Middelen (B&M) op maandag 30 mei 2022.

Aanleiding: De Rekenkamercommissie heeft het bureau B&A opdracht verstrekt om in haar opdracht een
onderzoek uit te voeren naar het subsidiebeleid van de gemeente Den Helder. Doel van de
Rekenkamercommissie is middels dit onderzoek voor de raad inzichtelijk te maken in hoeverre de
gemeente Den Helder ervoor zorgt dat de subsidies die ze verstrekt doeltreffend en doelmatig zijn.
Daartoe is in dit onderzoek nagegaan:
1. Wat de omvang van de subsidies is en welke maatschappelijke doelen daarmee worden nagestreefd.
2. Of en zo ja wat het causale verband is tussen de verstrekte subsidies en het bereiken van de door de
gemeente Den Helder beoogde maatschappelijke doelen.
3. Hoe de gemeente De Helder haar opdrachtgeversrol invult.
4. Op welke wijze de sturing en controle op het subsidiebeleid door de gemeenteraad plaatsvindt.
Doel van de bespreking: De raadscommissie wordt gevraagd om, na het bespreken en toelichten van het
onderzoeksrapport door de Rekenkamercommissie, de gemeenteraad te adviseren de conclusies en de
aanbevelingen uit het rapport over te nemen.

Gewenste bijdrage van burgemeester en wethouders: Geen
(Het zou natuurlijk wel een goede zaak zijn indien de wethouder financiën en bijvoorbeeld de
concerncontroller bij de bespreking aanwezig zouden zijn, om hun mening over het onderzoek te geven en
om eventuele vragen van commissieleden die naar aanleiding van de behandeling van het rapport aan
hen zijn gericht te beantwoorden.)

Bespreekstukken: Ja
Bespreekstuk 1:
Het rapport van de Rekenkamercommissie over het subsidiebeleid van de gemeente Den Helder.
Bespreekstuk 2:
Het raadsvoorstel waarin de gemeenteraad wordt geadviseerd de conclusies en de aanbevelingen van de
Rekenkamercommissie uit het rapport over te nemen.
De toelichting zal De toelichting zal mondeling worden verstrekt door zowel
de Rekenkamercommissie als door de onderzoekers van het bureau B&A die
het onderzoek in opdracht van de RKC hebben verricht.

Reden waarom dit onderwerp niet eerder op de bestuurlijke termijnkalender is gezet:
Het rapport was omstreeks de gemeenteraadsverkiezingen gereed. In verband met de
gemeenteraadsverkiezingen en het daarna benoemen en bemensen van de diverse commissies van de
raad in Den Helder kon het rapport door de RKC niet eerder definitief worden vastgesteld.

Noodzaak voor het agenderen van dit onderwerp in de gewenste vergadering:
Uitstel van agenderen van het rapport naar een later tijdstip betekent dat het rapport aan actualiteit en
daarmee aan waarde voor de raad verliest.
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Consequenties als het onderwerp niet in de gewenste vergadering geagendeerd kan worden:
Een mogelijke consequentie en een risico is dat het rapport aan actualiteit verliest en daarmee ook voor
de gemeenteraad mogelijk aan waarde en betekenis zou kunnen inboeten.
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