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RKC Informatiebrief fase 2 onderzoek Effectiviteit Welzijnssubsidies

Geachte leden,

In mei 2017 hebben wij u per brief (2017/214155) geïnformeerd over de eerste fase 
van het onderzoek naar de effectiviteit van welzijnssubsidies in Haarlem. Met deze 
brief informeren wij u over de afronding van fase 1 en de start van fase 2 van het 
onderzoek.
Al voor de start van het onderzoek was bekend dat het beoordelen van de 
effectiviteit van de subsidies niet eenvoudig is. De rekenkamercommissie heeft 
daarom vooraf de ambitie geformuleerd om, naast het leveren van 
onderzoeksresultaten, ook te willen bijdragen aan de doorwerking en 
uitvoerbaarheid van de te formuleren aanbevelingen.

Fase 1 afgerond
Onderzoeksbureau Regioplan heeft in 2017 in opdracht van de 
rekenkamercommissie aan de hand van een beoordelingskader vier 
subsidietrajecten geanalyseerd. Op basis van de bevindingen zijn 
verbetermogelijkheden in kaart gebracht om het proces van uitvraag-aanvraag- 
verantwoording van subsidies te stroomlijnen met als doel de evalueerbaarheid te 
bevorderen. Alvorens hierover aanbevelingen te doen aan de gemeenteraad, worden 
de verbetermogelijkheden in fase 2 getoetst in de praktijk.

Fase 2 van start
De verbetermogelijkheden zijn in algemene zin besproken met het college. Ook is 
het college verzocht mee te werken aan fase 2. Dit heeft het college toegezegd. De 
rekenkamercommissie is hen daarvoor zeer erkentelijk.
In dit vervolg zullen de rekenkamercommissie en het onderzoeksbureau in 
samenwerking met de gemeentelijke organisatie en twee subsidieontvangers de 
toepasbaarheid van het in fase 1 ontwikkelde beoordelingskader onderzoeken. Voor 
beide organisaties wordt een subsidietraject doorlopen volgens de inzichten uit fase 
1. Het beoogd resultaat is een concept-vernieuwd subsidietraject en een toolbox 
voor betrokken medewerkers.
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De rekenkamercommissie wil met de inzichten bijdragen aan de inrichting van de 
nieuwe subsidieperiode die in 2020 ingaat en waarvoor het proces in 2019 start.

Over de resultaten verwachten wij u rond het zomerreces te kunnen informeren.
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