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Onderwerp: Sturing van en toezicht op gesubsidieerde organisaties

Geachte leden van de raad,
In het kader van de actieve informatievoorziening berichten wij u het volgende:
In 2015 en 2016 zijn enkele instellingen in de gemeente in financiële problemen geraakt: het
kunstencentrum, de stadsschouwburg en de Stichting Welzijn Velsen (SWV). Deze problemen zijn
onder meer veroorzaakt door knelpunten in de (financiële) bedrijfsvoering bij de betreffende
organisaties. De gemeenteraad heeft op 15 december 2016 besloten tot het verstrekken van een
aanvullende incidentele subsidie aan SWV om faillissement van de stichting te voorkomen en
zodoende de welzijnsfunctie te waarborgen.
Tijdens deze vergadering is aan de gemeenteraad een notitie toegezegd met daarin een overzicht
van het normenkader, het daaraan verbonden instrumentarium en de sturing door de gemeente bij
subsidierelaties. Daarnaast noemen we in de notitie mogelijke aanvullende maatregelen die
kunnen bevorderen dat de gemeente tijdig en betrouwbaar inzicht heeft op het ontstaan van
(structurele) financiële problemen bij instellingen, waardoor mogelijk sneller kan worden
ingegrepen. De notitie is als bijlage gevoegd bij dit collegebericht.
Een extern rapport naar de situatie bij SWV in 2015 en in 2016 heeft onder meer knelpunten in
kaart gebracht rondom de oorzaken, rolopvatting, de sturingsmechanismen en de subsidierelatie.
Daarnaast worden aanbevelingen genoemd om herhaling van financiële problemen te voorkomen
en de zakelijke verhoudingen te verhelderen. Deze knelpunten en aanbevelingen worden in deze
notitie betrokken.
Met het instrumentarium rondom subsidieverlening waaruit we kunnen putten, kunnen we nooit
geheel voorkomen dat situaties zoals ontstaan in 2015 en 2016 zich in de toekomst herhalen. Een
dergelijke situatie kan mede veroorzaakt worden door externe factoren of door een samenloop van
omstandigheden. Wel beogen we de risico’s op een dergelijke situatie te verminderen.
Met de keuze voor subsidiëring van activiteiten als middel om onze beleidsdoelen te
verwezenlijken, kiezen we automatisch voor het op afstand plaatsen van de uitvoering van deze
activiteiten.
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