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Samenvatting
Naar aanleiding van een verzoek van de commissie Bestuur & Middelen wordt in
deze raadsinformatiebrief inzicht gegeven welke mogelijkheden de algemene
subsidieverordening biedt op het gebied van organisatie, (financiële) administratie
en verantwoording. Hierin dienen de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport
ToBe meegenomen te worden. Doel is het waarborgen van continuïteit van
organisaties waarmee de gemeente een subsidierelatie heeft en het voorkomen
van financieel ongewenste situaties met risico op grote financiële consequenties.

Inleiding
Op 29 november 2016 besprak de commissie Bestuur & Middelen de "Bevindingen en
aanbevelingen onderzoek ToBe".
In deze commissievergadering heeft wethouder Mos de toezegging gedaan dat het
college in januari 2017 een raadsinformatiebrief aan de raad zal sturen waarin wordt
aangegeven hoe door de Algemene subsidieverordening Dordrecht uitvoering wordt
gegeven aan het subsidiebeleid en specifiek hoe de gemeente toezicht houdt op de
uitvoering van beleid en de bedrijfsvoering door gesubsidieerde instellingen.
Doelstelling
De gemeenteraad heeft om deze raadsinformatiebrief gevraagd om zo inzicht te
krijgen in het handelen van de gemeente, gericht op het waarborgen van de
continuïteit van organisaties waarmee de gemeente een subsidierelatie heeft en om
tijdig te kunnen bijsturen indien er zich risico's voordoen. In deze
raadsinformatiebrief wordt hieraan invulling gegeven.

Stand van zaken/de feiten
De bespreking van de "Bevindingen en aanbevelingen onderzoek ToBe" is de directe
aanleiding voor deze raadsinformatiebrief.
Van belang is verder dat de gemeenteraad in mei 2016 een nieuwe Algemene
subsidieverordening Dordrecht en het subsidiebeleidskader van de gemeente
Dordrecht heeft vast gesteld.
Achtereenvolgens wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:
1. de huidige regelgeving;
2. gemeentelijke organisatie;
3. hoe de instellingen verantwoording afleggen aan de gemeente;
4. toezicht op de (financiële)administratie van instellingen;
5. verwerking bevindingen en aanbevelingen onderzoek ToBe.
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1. De huidige regelgeving
In de gemeenteraadsvergadering van 28 juni 2016 zijn de Algemene
subsidieverordening Dordrecht én het subsidiebeleidskader vastgesteld. De
uitgangspunten, zoals verwoord in het desbetreffende raadsvoorstel bij deze
documenten zijn:
1. vertrouwen & Verantwoordelijkheid, sturen op resultaten en effecten,
partnerschap met instellingen en transparantie;
2. het door de VNG geactualiseerde model van de Algemene subsidieverordening;
3. de opgedane ervaringen met de vorige ASV Dordrecht 2010.

1.a. Algemene subsidieverordening Dordrecht
In de subsidieverordening zijn de formele procedures en eisen vastgelegd waaraan
aanvragen, rapportages en verantwoording van subsidies moeten voldoen. De
verordening beschrijft dit voor een aanvraag van een verlening én een aanvraag
voor een vaststelling (verantwoording). Alle subsidies worden nadat ze zijn verleend,
ook vastgesteld. De eisen waaraan een aanvraag voor verlening of vaststelling moet
voldoen is afhankelijk van de hoogte van de subsidie. Hierin zijn drie gradaties
aangebracht:
a. Subsidies <C 20.000,Deze subsidies worden op aanvraag verleend en direct vastgesteld. Voor de
vaststelling hoeft dus geen afzonderlijke verantwoording te worden ingediend.
Wel zijn deze subsidies onderhevig aan een zogenoemde steekproef. In het kader
van een steekproefsgewijze controle kan informatie worden gevraagd over de
uitgevoerde activiteiten en de werkelijke kosten daarvan.
b. Subsidies > C 20.000,- < C 100.000,Nadat de subsidie is verleend, bevat de aanvraag tot vaststelling een inhoudelijk
verslag en een financieel verslag/jaarrekening. Bij een subsidie van > C 50.000,- en < C 100.000,- dient tevens een beoordelingsverklaring door een
onafhankelijk accountant te zijn bijgevoegd.
c. Subsidies > C 100.000,Nadat de subsidie is verleend bevat de aanvraag tot vaststelling een inhoudelijk
verslag, een financieel verslag/jaarrekening, balans met toelichting en een
controleverklaring van een onafhankelijk accountant.
Voor instellingen met een subsidie van > C 20.000,- kan de verplichting worden
opgelegd tot het tussentijds afleggen van inhoudelijke én financiële verantwoording
over het lopende jaar. Dit wordt bij grotere instellingen in de subsidievoorwaarden
opgenomen.

1.b. Het subsidiebeleidskader
Er is behoefte ontstaan om een algemeen subsidiebeleidskader op te stellen dat voor
alle subsidies geldt. Voor 1 juli 2016 was dat er niet, hoewel er bij het vaststellen
van de Algemene Subsidieverordening Dordrecht 2010 ook uitgangspunten zijn
gehanteerd, zoals Vertrouwen & Verantwoordelijkheid. Met dit nieuwe beleidskader
zijn deze uitgangspunten formeel vastgelegd.

1.c. Subsidieregelingen
In de Algemene subsidieverordening Dordrecht wordt de hoofdstructuur van het
subsidieproces neergelegd. De beleidsinhoudelijke elementen worden vervolgens in
subsidieregelingen vastgelegd. De bevoegdheid tot het vaststellen hiervan wordt in
artikel 4 van de nieuwe subsidieverordening gedelegeerd aan het college. In een
subsidieregeling wordt in ieder geval vastgesteld welke activiteiten in aanmerking
komen voor subsidie. Verder kan worden vastgesteld wat de doelgroep van de
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subsidie is, welke kosten in aanmerking komen, hoe het beschikbare budget wordt
verdeeld over de aanvragen. Er kan op punten worden afgeweken van de
hoofdregels zoals deze zijn neergelegd in de algemene subsidieverordening. Hierdoor
is het mogelijk een subsidieregeling op maat te snijden.

2. Gemeentelijke organisatie

2.a. Algemeen
De gemeente verstrekt subsidies aan instellingen omdat deze instellingen bijdragen
aan de uitvoering van gemeentelijke doelstellingen. De gemeenteraad stelt daartoe
de kaders vast en het college bevordert de uitvoering onder andere door middel van
het verlenen van subsidies. De te leveren prestaties worden vastgelegd in de
verleningsbeschikking. Dit vastgestelde beleid door de gemeenteraad wordt verder
vorm gegeven en uitgevoerd in samenwerking tussen de instelling(en) en de
gemeente. Hierbij zijn vaak meer dan één organisatie betrokken en is er sprake van
samenwerking in een netwerk. Dit betekent dat er vaak een intensieve onderlinge
relatie op bestuurlijk- en ambtelijk niveau bestaat. Dit geldt met name voor de
grotere instellingen c.q. subsidieontvangers. De bestuurlijke relatie betreft het
contact met de verantwoordelijke wethouder en op directieniveau met de leiding van
de instelling.
Waar het gaat om de grote instellingen (met een subsidie van > C 100.000,-) is er
binnen de gemeente een vorm van accountmanagement aanwezig waarbij een
strategisch beleidsmedewerker de relatie onderhoudt met een instelling. Dit is in
principe één van de beleidsmedewerkers die ook een inhoudelijke relatie met de
betreffende organisatie onderhoudt. Tussen de instelling en de accounthouder vindt
regelmatig overleg plaats over de voortgang van de inhoudelijke afspraken en de
besteding van de subsidie. Regel is dat dit in ieder geval drie maal per jaar is.
Daarbij wordt gesproken over de subsidieaanvraag, de voortgang van de uitvoering
en de verantwoording. Vaak voert de accounthouder dit overleg samen met een
p en c -adviseur en/of een collega van het subsidiebureau. Indien daar aanleiding
voor bestaat, wordt ook de verantwoordelijke wethouder betrokken.

2.b. Subsidiebureau
Ter borging van de rechtmatigheid van de subsidieverlening door de gehele
organisatie is er binnen de sector Maatschappelijke Ontwikkeling een subsidiebureau
ingericht, waarin expertise is ontwikkeld op alle aspecten van de subsidiemethodiek.
Het Subsidiebureau houdt zich bezig met het procesmanagement en
kwaliteitscontrole van de subsidieverlening. Het Subsidiebureau heeft daarmee een
ondersteunende én een adviserende taak richting de sectoren c.q. de
beleidsmedewerkers. In hoofdlijnen zien de taken van het subsidiebureau er als volgt
uit:
beoordeling alle subsidieaanvragen (zowel verleningen als vaststellingen) op
tijdigheid, volledigheid en juistheid;
advisering van de beleidsmedewerkers bij subsidie-aangelegenheden;
bij verantwoordingen separaat aandacht voor instellingen met subsidies
> C 100.000,- (zie later onderdeel verantwoordingen);
verwoording van voorwaarden in de beschikkingen;
toetsing beschikbaarheid financiële middelen bij de gemeente;
opstellen van de beschikkingen op basis van advisering van de desbetreffende
beleidsmedewerkers;
bewaking van de kwaliteit én het proces op tijdige afwikkeling van de aanvragen.
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2.c. Auditteam
Het Auditteam van het SBC voert jaarlijks een audit uit op de uitvoering van de
subsidieverstrekkingen. Doel van de jaarlijkse audit (deelwaarneming)
subsidieverstrekkingen is zekerheid verkrijgen dat de subsidies rechtmatig zijn
verstrekt.
Het normenkader bestaat uit de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene
subsidieverordening Dordrecht, enkele specifieke subsidieverordeningen, nadere
subsidieregels en de ingestelde subsidieplafonds.
Controleaspecten zijn tijdigheid en volledigheid van de subsidieaanvraag, de
wettelijke grondslag van de subsidieverstrekking, de afhandelingsprocedure
(functiescheiding, mandaat, opschorting en verdaging), de juistheid van de
beschikking en de juistheid en tijdigheid van de betaling. De uitgevoerde audit in
2016 over verleningen en vaststellingen in 2015 leverde rechtmatigheid op voor een
percentage op van respectievelijk 98,4 en 96,7.

3. Hoe leggen instellingen verantwoording aan de gemeente

af?

3.a. Algemene lijn bij verantwoordingen
De wijze van verantwoorden is afhankelijk van de hoogte van de subsidie. In
hoofdstuk 1 is aangegeven welk onderscheid aanwezig is in de Algemene
subsidieverordening Dordrecht.
3.a.1. Bij subsidies tot C 20.000,- wordt er steekproefsgewijze verantwoord.
Ongeveer 25% van de jaarlijks verleende en direct vastgestelde subsidies vallen in
de steekproef. Hierbij moeten de desbetreffende instellingen een activiteitenverslag
en een financieel verslag inleveren. In de gehouden steekproef in 2016 over het
jaar 2015 zijn 60 instellingen gecontroleerd. Bij 3 hiervan (5%) is een
onrechtmatigheid geconstateerd waardoor dit tot (gedeeltelijke) terugvordering heeft
geleid.

3.a.2. Instellingen met een subsidie van > C 20.000,- leggen verantwoording van
hun subsidie af door uiterlijk per 1 mei hun inhoudelijke en financiële verslag te
overleggen. Vanaf C 50.000,- is dat voorzien van een beoordelingsverklaring van een
onafhankelijk accountant.
3.a.3. Verleningen > C 100.000,- moeten aanvullend zijn voorzien van een balans
met toelichting en een controleverklaring door een onafhankelijk accountant. De
accountant toetst daarbij ook of de verleningsbeschikking is uitgevoerd en voldaan is
aan de daarin gestelde voorwaarden.
In de verantwoording wordt er in hoofdlijnen op de volgende zaken gelet:
zijn de activiteiten uitgevoerd dan wel prestaties geleverd zoals benoemd en
beoogd in de subsidieverlening;
zijn de voorwaarden, zoals opgenomen in de subsidieverlening, nageleefd;
is de ontvangen subsidie besteed aan het doel waarvoor deze is verleend.

Deze beoordelingen vormen de belangrijkste ingrediënten voor de vaststelling van
de subsidie, die nooit hoger kan zijn dan de verleende subsidie. Het komt voor dat
minder activiteiten zijn uitgevoerd en/of minder kosten zijn gemaakt. In dat geval
volgt lagere vaststelling en restitutie van de te veel ontvangen subsidie.
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3.b. Tussentijdse verantwoordingen
De algemene subsidieverordening biedt de mogelijkheid om aan instellingen met een
subsidie van > C 20.000,- de verplichting op te leggen om tussentijds
verantwoording af te leggen over de tot dan toe verrichte activiteiten en de daaraan
verbonden baten en lasten. In de meeste gevallen wordt uitvoering gegeven aan dit
artikel. De informatie dient uiterlijk 1 augustus in ons bezit te zijn. Deze informatie
wordt zowel inhoudelijk als financieel getoetst. Vervolgens vindt hierover een
gesprek plaats met de instellingen. Afhankelijk van de bevindingen en het gesprek
vindt er een follow up plaats. Bij de eerstvolgende subsidieverleningen wordt
rekening gehouden met de uitkomsten van de tussentijdse verantwoordingen.

3.c. Verantwoordingen van instellingen met subsidie van > C 100.000,Bij de verantwoording van de instellingen met een subsidie van > C 100.000,- wordt
er naar de financiële positie gekeken. In Dordrecht zijn ongeveer 30 instellingen aan
wie de gemeente jaarlijks meer dan C 100.000,- subsidie verstrekt.
De inhoudelijke beoordeling richt zich op de afgesproken prestaties, die bijdragen
aan de realisatie van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen en een gewenst
maatschappelijk effect beogen. Bij de verlening wordt uiteraard hier ook veel
aandacht aan geschonken, maar bij de verantwoording hebben we te maken met de
werkelijke situatie. Afhankelijk van de realisatie vindt de subsidievaststelling plaats.
In het licht van risicomanagement vindt er, naast de inhoudelijke beoordeling van
hun activiteiten uitgebreide beoordeling plaats van de financiële positie van de
instelling. Dit wordt uitgevoerd door het Subsidiebureau. Hierin komen de volgende
zaken aan de orde:
liquiditeitspositie;
solvabiliteitspositie;
jaarresultaat;
omvang subsidie in totaliteit van de inkomsten.
Voor deze onderdelen zijn normen vastgesteld aan de hand waarvan wordt bepaald
in welke financiële positie deze instellingen verkeren. Er worden 3 categorieën
gehanteerd:
groen: alle kengetallen liggen boven de norm;
één van de kengetallen ligt onder de norm;
rood: meerdere kengetallen liggen onder de norm.
Omdat deze instellingen verplicht zijn een controleverklaring van de accountant te
overleggen wordt deze verklaring en de inhoudelijke toelichting van de accountant
nadrukkelijk betrokken in de totale beoordeling van de instelling. Naarmate de
financiële positie van de instelling verslechtert vormen onze beoordeling en van de
accountant belangrijke graadmeters of tot nadere sancties moet worden overgegaan.
Met alle instellingen wordt een gesprek gevoerd over hun verantwoording. Bij
slechte(re) financiële resultaten worden de financiën een belangrijker onderdeel in
het gesprek. Dit kan leiden tot de volgende acties:
financieel herstelplan om te komen tot een solide financiële positie;
frequentere verstrekking van tussentijdse informatie in de loop van het jaar;
aanvullende gesprekken over uitvoering financieel herstelplan, zo nodig
opgeschaald naar directie en/of bestuurlijk niveau;
`)..' zo nodig aanpassing van de reeds verstrekte verleningsbeschikking door kortere
looptijd dan wel aanpassing van de bevoorschotting;
specifieke aandacht bij de verlening van het komende jaar, zo nodig met
aanvullende voorwaarden in de beschikking.
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Indien instellingen in de gevarenzone (dreigen te) komen zal dit altijd leiden tot
maatwerk in de acties die moeten worden genomen. Elke instelling heeft specifieke
omstandigheden die maatwerk vragen. Zo zal er bijvoorbeeld specifiek gekeken
moeten worden naar:
O de oorza(a)k(en) van de mindere financiële positie;
O andere belangen in de gemeente Dordrecht, bijvoorbeeld huisvesting en
gemeentegaranties;
O de aanwezigheid van meerdere financiers;
O ons aandeel in de totale financiering van de instelling;
O de mate van "gebondenheid" aan de instelling;
O risico's en gevolgen mogelijke stopzetting activiteiten.

4. Toezicht op de (financiële)administratie van instellingen
In de subsidiebeschikkingen wordt aangegeven welke (financiële) informatie de
gemeente van instellingen wil ontvangen in de rapportages die de instellingen
moeten leveren.
De gemeente houdt geen toezicht op de administratie van de instellingen als
zodanig. De instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij hun
bedrijfsvoering inrichten, hun managementinformatie daaraan ontlenen, beslissingen
nemen. De instellingen kennen daarnaast zelf een governance structuur waarin ook
het toezicht is geregeld, bijvoorbeeld door het instellen van een Raad van Toezicht.
Bij instellingen met een subsidie van > C 50.000,- vormt het oordeel van de
accountant een belangrijk onderdeel op de wijze waarop de instelling zijn financiële
administratie voert. Er bestaat de mogelijkheid om zo nodig het controle -rapport van
de accountant op te vragen.
Daarnaast vraagt de gemeente vaak dat organisaties gecertificeerd zijn, bij voorkeur
door een koepelorganisatie. Koepelorganisaties zorgen vaak voor
kwaliteitsontwikkeling, methodische ontwikkeling en onderlinge auditing.
Veel van de zorginstellingen waarmee de gemeente werkt zijn HKZ gecertificeerd. In
de periodieke gesprekken met de instellingen wordt ingegaan op welke wijze
aandacht wordt besteed aan kwaliteitsbewaking.
5. Rapportage feitenonderzoek ToBe
Door KPMG heeft een feitenonderzoek plaatsgevonden naar omstandigheden rondom
Stichting ToBe. Dit rapport heeft u reeds ontvangen en besproken.
In ons schrijven van 11 oktober 2016 over de bevindingen en aanbevelingen
onderzoek ToBe is een overzicht verstrekt van de door KPMG aangegeven
observaties en aanbevelingen. Daarvan hebben 3 aanbevelingen betrekking op de
gemeente, namelijk nummers 1, 2, en 4. Onderstaand geven we kort onze actie
daarop.
1. Integratie tot één entiteit
Inmiddels is er een nieuwe stichting in het leven geroepen, waarin alle entiteiten zijn
samengebracht en er derhalve sprake is van consolidatie tot één geheel.
2. Centrale sturing en gezamenlijk belang subsidienten
De gemeente Dordrecht voert vanaf 2016 zelfstandig overleg met de nieuwe
stichting en is daarbij niet afhankelijk van andere subsidienten. Via dit overleg
worden onze belangen ingebracht en vindt sturing plaats op gewenste richting. Via
de weg van de subsidiering wordt dit bekrachtigd.
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4. Vertrouwen
In het afgelopen jaar is veelvuldig contact geweest met de nieuwe stichting. Dit
overleg betrof met name het verloop en de ontwikkeling van 2016. Vervolgens is ook
gestart met overleg over de subsidie voor 2017. Deze onderlinge contacten vinden
op constructieve basis plaats waarin open communicatie en transparantie belangrijke
uitgangspunten zijn.

Voor de overige aanbevelingen vormt de subsidiebeschikking een basis om langs die
weg navolging te bevorderen en zo nodig af te dwingen.

Kosten en dekking
Niet van toepassing.
Duurzaamheid
Niet van toepassing.
Communicatie en inclusief beleid
Niet van toepassing.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
Niet van toepassing.
Bijlagen
Geen.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Wgthouders
de secretaris
de burdemeester

M.M. van der Kraan
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