
 

 
 
Aan:  
Gemeenteraad van Leiderdorp 
 
 
Betreft:  
Oriëntatie onderzoek benutting externe subsidies 
 
 
 
 
Leiderdorp, 23 september 2010  
 
 
Geachte leden van de Raad,  
 
Hierbij willen wij u graag informeren over de oriëntatie op het onderwerp 
Benutting externe subsidies.   
 
Naast onder andere de uitkering uit het gemeentefonds, doeluitkeringen en de 
onroerend-zaakbelasting kan de gemeente inkomsten verkrijgen uit subsidies en 
specifieke uitkeringen. De gemeente dient daarvoor aanvragen te doen en de 
besteding adequaat te verantwoorden.  
 
Wij zijn voornemens een onderzoek uit te voeren naar de verkrijging van 
subsidies. In hoeverre maakt de gemeente gebruik van subsidies die verstrekt 
worden door andere overheden en instanties als bron voor het voeren van eigen 
beleid? Zijn er mogelijkheden voor dergelijke financiering die de gemeente 
momenteel niet in beeld heeft?  
 
Bij dit onderzoek willen wij ons concentreren op de (interne) organisatie van de 
gemeente op het terrein van (externe) subsidies. De volgende twee 
aandachtsgebieden zullen worden onderzocht:  
1.  Signaleren: is de gemeente op de hoogte van een subsidiemogelijkheid; 
2.  Aanvragen: wordt de subsidie op de juiste wijze aangevraagd.   
 
Subvragen op deze twee onderdelen zullen leiden tot het antwoord op de vraag 
hoe door de gemeente Leiderdorp gebruik wordt gemaakt van (externe) 
subsidieprogramma’s voor het realiseren van gemeentelijke beleidsdoelen.  
 
Tijdens ons periodieke overleg met de fractievoorzitters op 14 juni jl. is ons 
duidelijk geworden dat u een zelfstandig onderzoek van de rekenkamer op prijs 
zou stellen. Wij hebben dat gevoelen meegenomen in onze afweging.  
 
In ons oriënterende gesprek met de gemeentesecretaris hebben wij het 
voornemen geuit dit onderzoek uit te voeren. De gemeentesecretaris heeft 
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aangegeven dat de gemeente recent zelf een onderzoek van deze strekking 
heeft laten uitvoeren. Het rapport dat daarover is opgesteld kon ons helaas niet 
worden toegezonden.  
 
Mocht het betreffende rapport tijdens de looptijd van het onderzoek beschikbaar 
komen dan zullen wij dat in het licht van onze onderzoeksresultaten bekijken. 
Indien mogelijk zullen wij de conclusies en aanbevelingen daar aan koppelen.  
 
Wij hopen u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Hoogachtend,  
 
de Rekenkamer Leiderdorp,  
 
 
 
Irene Gerrits 
secretaris 
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