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Onderwerp: nieuw onderzoek rekenkamercommissie
Geachte leden van het algemeen en dagelijks bestuur,
In het jaarplan 2012 is aangekondigd dat de rekenkamercommissie voornemens is een onderzoek uit te
voeren naar de subsidieverwerving door het waterschap. Door een vertraging in het vorige onderzoek
'Belastingsystematiek, valt er te kiezen?', wordt het onderzoek subsidieverwerving in 2013 uitgevoerd.
Aangeven is dat u bij de start van het onderzoek nader geïnformeerd wordt over de invulling van het
onderzoek en de wijze van uitvoering. In deze brief ontvangt u deze informatie.
Doel en vraagstelling onderzoek
Subsidies vormen een belangrijke inkomstenbron voor het waterschap. In 2011 is door het waterschap een
bedrag van circa 17 miljoen ontvangen. Subsidies zijn daarmee een belangrijke inkomstenbron voor het
waterschap bij het realiseren van projecten. De rekenkamer wil daarom een onderzoek uitvoeren om inzicht
te krijgen in de doelmatigheid en doeltreffendheid van de subsidieverwerving.
Het doel van het onderzoek is:
• Inzicht krijgen in de mate waarin het waterschap Brabantse Delta optimaal gebruik maakt van de
mogelijkheden van subsidieverwerving.
Deze doelstelling is vertaald in de volgende onderzoeksvraag:
Hoe is het proces van subsidieverwerving binnen het waterschap vormgegeven, wat zijn in de periode
2010-2012 de resultaten van door het waterschap ingediende subsidieaanvragen in termen van
gehonoreerde, gedeeltelijk gehonoreerde, ingetrokken en afgewezen subsidieaanvragen en welke
(succes)factoren zijn bepalend voor dit resultaat?
In het onderzoek wordt het subsidieverwervingsproces onderverdeeld in de volgende drie fases:
1. Signaleren
- Welke subsidies kan het waterschap aanvragen en in hoeverre worden deze subsidies aangevraagd?
- Welke afwegingen worden er gemaakt om wel of geen subsidie aan te vragen?
- Op welke manier heeft het waterschap zicht op subsidies die van belang zijn voor het waterschap?
- Hoe worden betrokkenen bij het waterschap geïnformeerd over mogelijke subsidieprogramma's?
2. Aanvragen
- Biedt het proces van subsidieverwering voldoende waarborgen dat de subsidiemogelijkheden optimaal
worden benut?
- Wat voor beleid heeft het algemeen bestuur van het waterschap vastgesteld?
- Op welke manier wordt het algemeen bestuur geïnformeerd?
- Hoe is het subsidieverwervingsproces vormgegeven?
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- Is er zicht op het aantal subsidieaanvragen, de aard van de aanvragen, de succesratio en de
succesfactoren?
3. Beheren en verantwoorden
- Voldoet de projectadministratie van de desbetreffende subsidiabele projecten aan de door de
subsidieverstrekker geformuleerde eisen?
- Verloopt de projectorganisatie conform de door de subsidieverstrekker geformuleerde eisen?
- Stuurt men op kritische punten uit de subsidievoorwaarden?
- Verloopt de procedure ten aanzien van de subsidie-inning uniform, gestructureerd en
controleerbaar?
- Wordt adequaat actie ondernomen op vragen, eisen van de subsidieverstrekker?
- Doen zich knelpunten voor bij de realisatie van subsidiegelden?
- Hoe wordt de controlerende functie door het algemeen bestuur uitgevoerd?
Het onderzoeksbureau
De rekenkamercommissie heeft drie onderzoeksbureaus gevraagd naar aanleiding van deze
onderzoeksopdracht een offerte uit te brengen. In de vergadering van 17 januari jl. heeft de
rekenkamercommissie besloten om het adviesbureau Berenschot de opdracht te gunnen. De medewerkers
van Berenschot die bij dit onderzoek betrokken zijn, zijn André Oostdijk (projectleider), Kim Vereijken en
Isidoor van den Berk.
Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de
rekenkamercommissie, Elly Lantink, 076 564 10 18, e.lantink@brabantsedelta.nl
Ik hoop u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.
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