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Onderwerp: subsidioloog 
 
 
Geacht college, 
 
In Europa, bij het Rijk en provincies zijn vele miljoenen euro’s beschikbaar voor subsidies aan gemeenten. 
Op hee; veel beleidsterreinen zien wij kansen om beroep te kunnen doen op subsidies van andere 
overheden. Nog steeds hebben wij zorgen dat wij als gemeente subsidiegeld mislopen door de 
ondoorzichtige en ingewikkelde regelgeving.  De kans dat we daardoor subsidie mislopen is naar onze 
mening groot. 
 
Het subsidiegeld komt uiteraard niet zomaar binnen, dat vergt kennis van wetgeving, regels en procedures. 
Een aanvraag bij de provincie is bijvoorbeeld anders dan bij Europa. Brussel eist veel meer samenwerking 
van gemeenten met overheden uit andere landen, bedrijven en kennisinstellingen. Bovendien zijn de 
procedures ingewikkelder. 
Daarnaast merken wij dat het subsidielandschap voortdurend aan verandering onderhevig is. Specifieke 
kennis op het gebied van subsidiemogelijkheden dient dus adequaat te zijn. 
 
Wij denken dat de mogelijkheden groot zijn en dat een subsidieambtenaar in onze gemeente zich makkelijk 
terug zal verdienen. 
 
Het CDA is nog steeds een groot voorstander van het aanstellen van een subsidioloog binnen de 
organisatie. Al eerder hebben wij voorgesteld om een subsidioloog aan te stellen.  
 
Graag zien wij conform art 53 de onderstaande vragen schriftelijk beantwoord. 
 
 
1. Op welke wijze wordt er vandaag de dag door de organisatie gehandeld als het gaat om het onderzoeken 
van mogelijkheden voor het binnenhalen van subsidies? 
 
2. Kunt u aangeven hoe deze handelswijze in de gehele organisatie is geïmplementeerd en wordt geborgd? 
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3. Op welke beleidsterreinen zijn er de afgelopen twee jaar Europese-, rijks- en provinciale subsidies 
aangevraagd en hoeveel van die aanvragen zijn toegekend? Kunt u die kwantificeren op de betreffende 
beleidsterreinen (aantal subsidies, soorten subsidies, van welk overheidsorgaan ontvangen en de 
bijbehorende bedragen). 
 
4. Heeft u het idee dat u op alle relevante gemeentelijke beleidsterreinen alle subsidiemogelijkheden heeft 
onderzocht en kunt u dit nader toelichten? (Waarom niet of waarom wel.) 
 
5. Is de gekozen werkwijze naar uw mening nog steeds de meest optimale en efficiënte werkwijze die het 
meest garantie biedt op succes? Zo ja, zou u dat willen motiveren? Zo niet, bent u bereid deze werkwijze 
aan te passen? 
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