
 
 

Motie 
Steekproef van inhoudelijke en financiële verantwoordingsplicht 

 
 
De gemeenteraad van Roosendaal, in vergadering bijeen op donderdag 6 juni 2019, gehoord  
hebbende de beraadslagingen over het raadsvoorstel ‘Subsidiebeleid Open en Transparant 
subsidiëren’; 
 
Constaterende dat:  

• Aan de gemeenteraad van Roosendaal een nieuw subsidiebeleid ‘Open en transparant 
subsidiëren’ ter vaststelling is aangeboden, een beleid waarmee de gemeente Roosendaal wil 
sturen op het gewenste resultaat van gesubsidieerde activiteiten;   

• Afhankelijk van de hoogte van de subsidie specifieke eisen worden gesteld aan de 
eindverantwoording van deze gesubsidieerde activiteiten;  

• De gemeente bij subsidies tot 10.000 euro een vereenvoudigde vorm van eindverantwoording 
afspreekt en pas bij subsidies hoger dan 10.000 euro specifiekere eisen gaat stellen aan de wijze 
van eindverantwoording;    

• In de modelverordening van de VNG dit drempelbedrag lager ligt (5.000 euro) en dat dit bedrag 
in Roosendaal is aangepast naar 10.000 euro met als reden om bijkomende administratieve 
lasten te beperken;  

 
Van mening zijnde dat:  

• Onafhankelijk van de hoogte van het gesubsidieerde bedrag, het belangrijk is dat 
subsidieontvangers te allen tijde verantwoording afleggen na afloop van de door hen 
georganiseerde activiteiten;   

• Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk subsidieproces voornaam is en dat de wijze van 
verantwoording in verhouding dient te staan met de hoogte van het verstrekte subsidiebedrag; 

• Het direct aanpassen van het drempelbedrag van 10.000 naar 5.000 euro mogelijk te veel impact 
heeft op het gehele subsidieproces en dat eerst een steekproefsgewijze aanpak hier meer inzicht 
in kan geven;  

 
Verzoekt het college om:  
1. Komend subsidiejaar een steekproef af te nemen onder een realistisch aantal subsidies op het 

gebied van inhoudelijke en financiële verantwoording bij subsidies tussen de 0 en 10.000 euro; 
2. Hiertoe het opvragen van een financiële verantwoording bij subsidies onder de 10.000 euro in de 

Algemene subsidieverordening Roosendaal mogelijk te maken; 
3. De uitkomsten van de steekproef vervolgens te delen met de gemeenteraad.  
 
En gaat over tot de orde van de vergadering, 
   
VVD, Sanneke Vermeulen 
Roosendaalse Lijst, Charl Goossens 
D66, Harm Emmen 
 


