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Aan:   De gemeenteraad van Hardenberg

Onderwerp:    De Stuw en de gemeente. 
  Een onderzoek naar de sturingsrelaties.

Plaats en datum:   Hardenberg, 4 maart 2008

Geachte leden van de gemeenteraad van Hardenberg,
 
Na de onderzoeken over bouwleges en grafrechten, is het voor de Rekenkamer 
van uw gemeente een genoegen u het derde onderzoek te kunnen aanbieden
 
Dit rapport heeft enige tijd op zich laten wachten, omdat er is gewerkt in twee 
fasen; een oriënterend onderzoek (eerste fase), waardoor de onderzoeksvragen 
scherper gedefinieerd konden worden, en een definitief onderzoek (tweede fase), 
waarmee uiteindelijk “De Stuw en de gemeente: een rechter en een linker 
schoen” van de pers is gerold.
 
Wij zijn van mening dat dit onderzoek, met name naar de onderlinge  
sturingsrelaties tussen gemeenteraad, college van Burgemeester en Wethouders, 
het ambtelijk apparaat en De Stuw, voldoende stof heeft opgeleverd om het 
beleid in deze verder te optimaliseren. Vanzelfsprekend zijn wij bereid, zo u dat 
op prijs stelt, nadere toelichting te geven.
 
Verwachtend met een en ander van dienst te zijn geweest, een vriendelijke groet 
en een

hoge achting.
 
Namens de Rekenkamer Hardenberg,
 
C.H. van Woerkom,
voorzitter.
 
c.c. : Het college van B&W
        De gemeentesecretaris/ het MT
        Betrokken afdelingshoofden
        De geïnterviewden
        De STUW : directie/bestuurder en Raad van Toezicht
        De pers en media

een rechter en 
een linker schoen
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S A M E N V A T T I N G

 INLEIDING

De rekenkamer van de gemeente Hardenberg heeft onderzoek verricht naar de subsidierelatie met De Stuw. De Stuw is de 
lokale welzijnsinstelling met een breed takenpakket. De Stuw biedt activiteiten voor zowel jeugd en jongeren als voor ouderen. 
Tevens beheert De Stuw welzijnsaccommodaties. 
In Hardenberg zijn geen andere welzijnsaanbieders actief met een dergelijk breed pakket. De centrale vraag is of De Stuw 
waar voor haar geld levert. De invloed en betrokkenheid van de raad bij sturing van De Stuw zijn onder de loep genomen. 

 VRAGEN

De onderzoeksvragen waren:
1. Hoe ziet het proces van subsidieverlening er in de praktijk uit en hoe verhoudt zich dat tot de gemeentelijke kaderstelling  
 en de verordening? 
2. Welke derde opdrachtgevers heeft De Stuw, om wat voor opdrachten gaat het, hoeveel geld gaat daar in om en wat is  
 de gewenste verhouding tussen de activiteiten voor derden en de door de gemeente gesubsidieerde activiteiten?
3. Staat de subsidie in relatie tot de geleverde prestaties?

 AANPAK

De aanpak bestond uit studie van de subsidiedossiers van 2005, 2006 en 2007 en uit interviews aan de hand van een gestruc-
tureerde vragenlijst. De verantwoordelijke wethouders, de ambtelijk betrokkenen, de directeur van De Stuw en een lid van elke 
raadsfractie zijn gehoord.

 RESULTATEN

In antwoord op deze vragen kunnen de volgende conclusies getrokken worden:
Vraag 1 Kaderstelling en subsidieverlening:
Hardenberg heeft met de toekomstvisie ‘Hardenberg stapt stevig op de toekomst af’ en het meerjarenbeleidprogramma een 
helder beleidskader dat relevant is voor De Stuw. De betrokkenheid van de raad bij De Stuw is beperkt. Stukken over De Stuw 
worden zelden door de raad geagendeerd. Toch voelt de raad zich niet goed geïnformeerd. 
De contacten met De Stuw vinden plaats op het niveau van het college en de ambtelijke organisatie. De contracteringsfase 
in de subsidiecyclus wordt in Hardenberg methodisch uitgevoerd. Daarvoor wordt de WILL- systematiek (Welzijn 
Informatievoorziening Lokaal en Landelijk) gebruikt. Die systematiek is ontstaan vanuit de behoefte aan een  
eenduidig begrippenkader voor opdrachtgevers (gemeenten) en opdrachtnemers (welzijnsinstellingen). De gemeente 
Hardenberg en De Stuw zijn samen bij het project betrokken geweest en maken gebruik van het ontwikkelde begrippenkader 
(onder andere het productenboek).
Aan de contracteringsfase wordt veel aandacht en energie besteed. De uitvoerings-contracten geven een helder beeld van 
wat van De Stuw verlangt wordt en er is een duidelijke relatie met de beleidskaders van Hardenberg. 
Een punt van zorg is dat het tijdpad voor de subsidiecyclus teveel uit de pas loopt met de termijnen van de verordening. 
Volgens de verordening moet de offerte voor 1 mei binnen zijn. De opdrachtverstrekking gaat echter pas na de zomer de deur 
uit en de uitvoeringsovereenkomst wordt pas tegen de zomer in het lopende subsidiejaar afgesloten, in plaats van december. 
De beleidscyclus (de feedback-keten) wordt daardoor niet afgerond.
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Vraag 2: Derden opdrachtgevers
De Stuw krijgt in de uitvoeringsovereenkomst de ruimte om opdrachten voor derden uit te voeren en zo inkomsten naast de 
gemeentelijke subsidies te genereren.
De  geldstromen van derden van De Stuw zijn bij nadere beschouwing primair van de gemeente Hardenberg afkomstig in de 
vorm van projectsubsidies of indirecte subsidies. Deze subsidies vallen echter buiten het basiscontract en worden daarom als 
overige subsidies en bijdragen derdenprojecten geboekt. De woningcorporatie was de enige andere zelfstandige  
opdrachtgever van De Stuw. De Stuw ontvangt incidenteel wel subsidie van andere partijen, maar dat blijft beperkt tot enkele 
tienduizenden euro’s in de vorm van co-financiering. Een gespecificeerde toelichting in de jaarrekening op deze posten  
ontbreekt. 

Vraag 3: Subsidie in relatie tot de geleverde prestaties?
Uitwerking van het beleidskader in meetbare doelen is vooralsnog achterwege gebleven waarmee de raad van Hardenberg 
in feite geen instrumenten voor de toetsing van de resultaten van De Stuw in handen heeft. 
De Stuw doet wat is afgesproken in de uitvoeringsovereenkomst en biedt in die zin de gemeente waar voor haar geld.  
De verslaglegging van De Stuw is overzichtelijk maar zeer beknopt. Er wordt alleen weergegeven of een doel is gehaald of 
niet. Rapportage op de output indicatoren die De Stuw in de offerte benoemt, vindt niet plaats. Inhoudelijke verantwoording 
van de toegevoegde waarde, benchmark-gegevens of klanttevredenheidsgegevens ontbreken, waardoor de vraag of de 
juiste dingen en de dingen juist gedaan worden, niet overtuigend beantwoord kan worden. Hier zijn zowel de gemeente als 
De Stuw debet aan. Uit de subsidie-dossiers blijkt dat ambtelijk veel meer aandacht aan de contractering dan aan de  
verantwoording wordt besteed. Van sturing en bijsturing op grond van resultaten is daardoor onvoldoende sprake, niet op het 
niveau van het college en al helemaal niet op het niveau van de raad.
Op dit punt zijn verbeteringen te realiseren, zowel door De Stuw als door de gemeente. 

 STURING VAN DE STUw

De interactie met De Stuw vindt vooral plaats op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Vanuit de taakverdeling tussen raad en  
college ligt dat ook voor de hand. De raad voelt zich echter niet ‘aangehaakt’ bij De Stuw en wil daar verandering in brengen. 
In een beschouwing over methoden van sturing en de ontwikkeling daarin, zijn de dilemma’s rond het SMART-formuleren van 
te bereiken maatschappelijke effecten of doelen en de keerzijdes van strakke sturing aan de orde geweest. Geconcludeerd 
wordt dat in de beperking zich de meester toont; twee tot drie effectindicatoren per doel moeten volstaan en voor intrinsiek 
waardevolle activiteiten kunnen de indicatoren achterwege blijven. Diverse instrumenten voor effectmeting als monitoring, 
benchmarking en klanttevredenheid zijn besproken. In de monitoring en de klanttevredenheidsmeting hebben de gemeente 
en De Stuw beide hun verantwoordelijkheid te nemen. Tegen de achtergrond van deze beschouwing en met in achtneming 
van de sturingsrelatie raad als opdrachtgever van het college en ambtelijke organisatie en dus zonder de taakverdeling tussen 
raad en het college als uitvoerend orgaan te vervagen, worden de volgende aanbevelingen gedaan. 

 AANBEVELINGEN

A. Aanbevolen wordt om de raad gedurende de raadsperiode eenmaal de beleidscyclus rond De Stuw te laten doorlopen.  
 Daarvoor moet de raad eerst prestatie- en effectindicatoren vaststellen bij het meerjarenbeleidprogramma. Vervolgens  
 wordt de raad aanbevolen om eenmaal per raadsperiode de uitvoeringsovereenkomst van De Stuw te bespreken en  
 tenminste eenmaal de prestaties van De Stuw te beoordelen en te toetsen tegen de door de raad te stellen prestatie- en  
 effectindicatoren. 
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B. Het college wordt aanbevolen om de actieve informatieplicht aan de raad meer inhoud te geven en door het opzetten  
 van een monitoringsysteem en klant-tevredenheidsmetingen voorwaarden te scheppen voor de verantwoording van de  
 resultaten van De Stuw aan de raad.

C. Wij bevelen het college aan om de ambtelijke organisatie bij de subsidiëring het tijdspad van de WILL-cyclus  
 nauwgezetter na te laten leven en de toetsing op resultaten van De Stuw en de verantwoording systematisch aan te  
 pakken.

D. De Stuw wordt geadviseerd de voorwaarden te scheppen voor de verantwoording op de resultaten van de organisatie  
 door gerichte registratie van de productie en het systematisch uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken en daar 
 over in de jaarverslagen te verantwoorden.

Alle aanbevelingen zijn van een concrete uitwerking voorzien.
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1 .  V R A A G S T E L L I N G

 1.1 INLEIDING

De rekenkamer van de gemeente Hardenberg heeft onderzoek laten doen naar de subsidierelatie met De Stuw. De Stuw is 
de lokale welzijnsinstelling met een breed takenpakket. De Stuw biedt activiteiten voor zowel jeugd en jongeren als voor 
ouderen. Tevens beheert De Stuw accommodaties.
In Hardenberg zijn geen andere welzijnsaanbieders actief met een dergelijk breed pakket. De centrale vraag is of De Stuw 
waar voor haar geld levert. De invloed en betrokkenheid van de raad bij sturing van De Stuw is onder de loep genomen. 

 1.2 ONDERzOEKSFASES

Het onderzoek naar De Stuw is in twee fasen uitgevoerd.
In de eerste fase was de centrale vraag wat de raad met De Stuw wil en wat de positie van de raad is in de relatie met  
De Stuw (wat wil de raad, wat krijgt de raad, staat de subsidie in verhouding tot de geleverde prestatie). In de tweede fase 
van het onderzoek lag het accent primair op het formuleren van adviezen voor de optimalisering van de sturing- en  
verantwoordingsrelatie tussen de gemeente op de diverse niveaus (raad, college, ambtelijke organisatie) en De Stuw.

De onderzoeksvragen waren:
1. Hoe ziet het proces van subsidieverlening er in de praktijk uit en hoe verhoudt zich dat tot de gemeentelijke  
 kaderstelling en de verordening? 
2. Welke derde opdrachtgevers heeft De Stuw, om wat voor opdrachten gaat het, hoeveel geld gaat daar in om en  wat is  
 de gewenste verhouding tussen de activiteiten voor derden en de door de gemeente gesubsidieerde  
 activiteiten?
3. Staat de subsidie in relatie tot de geleverde prestaties?

De Rekenkamer heeft daarnaast aanbevelingen gevraagd ten aanzien van: 
1. Het optimaliseren van de sturings- en verantwoordingsrelatie tussen de diverse gremia binnen de gemeente en  
 De Stuw.
2. De gewenste verhouding tussen door de gemeente gesubsidieerde activiteiten en door derden gesubsidieerde  
 activiteiten.

 1.3 AANPAK

De aanpak bestond in beide fasen uit dossierstudie en interviews. In de tweede fase hebben de gesprekken  
plaatsgevonden aan de hand van gestructureerde vragenlijsten. 
Interviews
 Gesprekken zijn gevoerd met:
1. De heer Albert Rechterschot, directeur van De Stuw.
2. De heer Jannus Janssen, wethouder onder andere voor jeugd. 
3. De heer Joost Liese, wethouder onder andere voor welzijn.
4. De heer Frits Kelkensberg, beleidsambtenaar en accounthouder voor De Stuw.
5. De heer Paul Overmars, hoofd van de afdeling.
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Voor het gesprek met De Stuw en de gesprekken met gemeentelijke vertegenwoordigers zijn twee gespreksleidraden  
opgesteld waarin grotendeels dezelfde thema’s aan de orde kwamen namelijk:
1. Kaderstelling (alleen voor gemeente).
2. Offertetraject.
3. Resultaten en effectmeting.
4. Verantwoording.
5. Derde opdrachtgevers/ondernemerschap De Stuw.
6. Verbeteringen.

Met een raadslid van elke fractie1 is in beide fasen een telefonisch interview gevoerd te weten: 
1. Mevrouw A. Ruitenberg (CDA).
2. Mevrouw M. Grimmerink (CU).
3. Mevrouw A. Kelder (OpKoers.Nu).
4. De heer R. de Vent (PvdA).
5. De heer A. Schipper (VVD).
6. De heer J. Spoor (OPV).
7. De heer K. Slingerland (Groen Links).

Deze interviews waren in de eerste fase gericht op de betrokkenheid van de raad bij De Stuw en in de tweede fase gericht op 
de vraag hoe de raad zijn kaderstellende en controlerende taken ten aanzien van De Stuw in de toekomst wil vormgeven.

Dossieronderzoek
Kaderstellende nota’s als de toekomstvisie van 2004, het meerjarenbeleids-programma en de programmabegrotingen zijn 
bestudeerd. Voor inzicht in het subsidieproces zijn de subsidiedossiers over 2005, 2006 en 2007 bestudeerd. Daarnaast heeft 
enige literatuurstudie naar het meten van maatschappelijke effecten plaatsgevonden.

1 De fractie Liberaal Hardenberg is na de start van het onderzoek ontstaan.
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2 .  R E S U L T A T E N

 2.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt het gehele subsidieproces van kaderstelling door de raad tot de verantwoording van de resultaten aan 
de raad nader onder de loep genomen. De rol van de raad daarin is die van opdrachtgever aan het college. 
In dit hoofdstuk worden de bevindingen op alle drie onderzoeksvragen besproken. Allereerst wordt ingegaan op de  
kaderstelling door de raad, de aard van de subsidierelatie en de onderlinge verhoudingen tussen gemeente en De Stuw. 
Vervolgens wordt het proces van subsidieverlening en de inhoud van de uitvoeringsovereenkomst besproken.  
De zogenaamde WILL-systematiek is daarin van groot belang en die wordt toegelicht. WILL staat voor Welzijn 
Informatievoorziening Lokaal en Landelijk. Tot slot wordt het ondernemerschap van De Stuw besproken.

 2.2 KADERSTELLING

Inhoudelijk
De Toekomstvisie 2004 - 2019 ‘Hardenberg stapt stevig op de toekomst af’ is het kader dat de raad het college meegeeft.  
De toekomstvisie onderscheidt zeven programmalijnen. 
1. Voorzieningen. 
2. Wonen. 
3. Kwetsbare groepen. 
4. Veiligheid en openbare ruimte. 
5. Economie. 
6. De groene ruimte. 
7. Rol gemeente.

De programmalijnen ‘voorzieningen’ en ‘kwetsbare groepen’ vormen het specifieke kader voor de subsidierelatie met De Stuw. 
Binnen deze doelstellingen ontwikkelt De Stuw haar activiteiten. 

De toekomstvisie is concreet uitgewerkt in het meerjaren-beleidsprogramma. Voorbeelden van de uitwerking van de  
programmalijn voorzieningen zijn:
In de kleine kernen en in de wijken blijft ontmoeting en onderlinge hulp behouden maar ook:
1. De gemeente wil mbo- en voortgezet onderwijs behouden en helpen ontwikkelen, passend bij sterke bedrijfsbranches in  
 de gemeente.
2. Jongeren hebben betere leefstijlen door minder problematisch middelengebruik.
3. Mensen kunnen zo lang mogelijk zelfstandig wonen.
4. Het aantal vrijwilligers en de uren van vrijwilligerswerk blijven gelijk.

De genoemde doelen hebben dus niet alleen betrekking op De Stuw. ze hebben een bredere scope. Ook onderwijs en  
zorginstellingen dragen bij aan de doelen. De uitspraken zijn wel richtinggevend voor De Stuw.
Behoudens de laatste zijn de ambities of maatschappelijke effecten niet uitgewerkt in concreet meetbare doelen. 
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Financieel
De financiële kaders stelt de raad jaarlijks in de programmabegroting vast. De budgetten uit de programmabegroting zijn niet 
herleidbaar tot De Stuw. In het welzijnsprogramma is dat wel het geval. Het vaststellen van het welzijnsprogramma is als uit-
voeringstaak aan het college opgedragen. Sinds de dualisering wordt het welzijnsprogramma niet meer door de raad vastge-
steld, maar door het college. In het welzijnsprogramma worden de subsidieaanvragen van de diverse welzijnsinstellingen en 
wat het college daarvan wil honoreren in kaart gebracht. In het proces van subsidieverlening is het daarom een belangrijk 
sturingsdocument van het college. 
Van de totale budgetsubsidie per jaar zet de gemeente het meest in op het Jeugd- en Jongerenwerk. Daarna volgt het 
Ouderenwerk en het kleinste deel van de budgetsubsidie gaat naar de Samenlevingsopbouw. 

Subsidiejaar  Samenlevingsopbouw  Ouderenwerk  Jeugd- en Jongerenwerk  Totaal Budgetsubsidie

 2004  € 251.163 € 332.150 € 342.090 € 925.403

 2005  € 258.450 € 337.132 € 427.473 € 1.023.055

 2006  € 262.927 € 342.189 € 434.901 € 1.040.017

Juridisch
De raad heeft in 2004 de Algemene Subsidieverordening vastgesteld. Deze verordening vormt de basis van het subsidiebeleid 
van de gemeente Hardenberg en bevat juridische en subsidietechnische voorwaarden. De subsidieverordening maakt  
onderscheid naar vier soorten subsidies: 
1. Structurele, per kalenderjaar, verstrekte subsidies: een subsidie die van jaar tot jaar beschikbaar wordt gesteld ten  
 behoeve van activiteiten die een continu karakter dragen. 
2. Incidentele subsidies: een subsidie die wordt verstrekt voor activiteiten die een eenmalig of projectmatig karakter  
 dragen. 
3. Waarderingssubsidies: een incidentele of een structurele subsidie die onafhankelijk van de exploitatieresultaten ter  
 beschikking wordt gesteld en is bedoeld om een bepaalde activiteit aan te moedigen.
4. Budgetsubsidies: subsidie die voor een tijdvak van ten hoogste vier jaar wordt verleend aan instellingen die  
 beroepskrachten in dienst hebben en waarbij een uitvoeringsovereenkomst met de instelling is gesloten. 

De Stuw ontvangt een budgetsubsidie en sluit jaarlijks een uitvoeringsovereenkomst met de gemeente.

 2.3 DE SUBSIDIERELATIE: OPDRACHTGEVER/OPDRACHTNEMER

De subsidierelatie tussen De Stuw en de gemeente Hardenberg is geënt op een opdrachtgever/opdrachtnemer relatie. De 
gemeente gaat over het ‘wat’ en De Stuw gaat over het ‘hoe’. Vanaf 2005 is het opdrachtgever- / opdrachtnemerschap in de 
subsidierelatie ingebracht. Wat dit betekent is in de algemene bepalingen van de uitvoeringsovereenkomst beschreven. De 
algemene bepalingen zijn jaarlijks dezelfde.
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Het begrip ‘overeenkomst’ is eerder van toepassing in een inkooprelatie dan in een subsidierelatie2. 
De Algemene Wet Bestuursrecht geeft echter de ruimte om een subsidiebeschikking in een overeenkomst uit te werken  
(art. 4.36). De subsidiebeschikking kan beperkt blijven tot het subsidiebedrag en de uitwerking in de activiteiten waar het 
bedrag aan besteed wordt en wat daarvoor gepresteerd moet worden, vindt in een overeenkomst plaats. Deze wijze van 
werken voldoet aan de behoefte bij zowel de gemeente als de gesubsidieerde instelling, zo blijkt uit de interviews met De Stuw 
en met de ambtelijke organisatie.

 2.4 POSITIE VAN HET COLLEGE

De bestuurlijke relatie tussen de gemeente en De Stuw wordt door de betrokkenen geschetst als open en constructief. De lijnen 
zijn kort en er is frequent overleg. Dat geldt ook voor de relatie met de ambtenaren. De bemoeienis van het college beperkt 
zich echter niet alleen tot het ‘wat’, maar gaat soms als het college dat nodig acht, ook over het ‘hoe’. Vervangingsproblemen 
in het jongerenwerk en het vertrek van de directeur zijn voor het college aanleiding om in gesprek te gaan met het bestuur. 
Enerzijds is het college zich ervan bewust dat de verantwoordelijkheid voor deze zaken bij de organisatie ligt, anderzijds staat 
De Stuw open voor deze signalen en gaat het gesprek er over aan. Naar de mening van de rekenkamer is er  door de  
intensieve betrokkenheid van het college bij De Stuw  van een strikt formele opdrachtgever / opdrachtnemer relatie geen 
sprake. zolang deze interventies van het college met goedvinden van het bestuur van De Stuw plaatsvinden is dat geen pro-
bleem, maar het is een potentiële bron van twist.

Voor de opdrachtverlening aan De Stuw is de toekomstvisie en het meerjarenprogramma voor het college het vertrekpunt. Het 
college heeft de doelen uit het meerjarenprogramma vertaald in concrete opdrachten aan De Stuw (zie ook paragraaf 2.8). 
Prestatie- of effectindicatoren worden daarbij niet gehanteerd. Het college heeft de stap naar het formuleren van prestatie 
indicatoren nog niet gezet en de raad heeft daar niet op aangedrongen.

 2.5 DE POSITIE VAN DE RAAD

zo dicht als het college op De Stuw zit, zover zit de raad van De Stuw af. Door de dualisering is de afstand toegenomen. Stelde 
de raad voor 2004 ook het welzijnsplan vast, nu is dat aan het college omdat het als uitvoering wordt beschouwd. De raad is 
betrokken bij de formulering van de kaders, maar dat is uiteraard niet elk jaar aan de orde. Ten aanzien van de controlerende 
taak stelt de raad zich niet erg actief op. De jaarstukken van de gemeente op dit onderdeel en die van De Stuw zijn zelden 
aanleiding tot bespreking. Uit een analyse die uitgevoerd is op de programmabegroting, jaarrekening en accountantscontrole 
blijkt dat De Stuw als zodanig niet voorkomt in deze documenten. Uit beschikbare raads- en commissieverslagen blijkt dat De 
Stuw in de onderzoeksperiode niet als separaat agendapunt op de agenda van de raad heeft gestaan en dat de raad in deze 
periode nauwelijks debat over De Stuw heeft gevoerd. Regulier ontvangt de raad informatie via het gemeentelijk jaarverslag 
en het jaarverslag van De Stuw. 

De portefeuillehouders geven aan dat ze de raad informeren bij de jaarrekening, de bestuurlijke rapportages en in geval van 
incidenten. Toch vindt de raad de informatievoorziening over De Stuw onvoldoende. De raad ageert actief in geval het signalen 
van incidenten in de samenleving oppikt. We geven een voorbeeld. 

2 Toelichting van het verschil in niet-juridische termen: Bij een inkooprelatie wordt de volledige prijs voor een product betaald en oefent de koper 
geen invloed uit op het bedrijf  van de leverancier.  In het algemeen is de leverancier verplicht BTW in rekening te brengen aan de koper en die af 
te dragen aan de fiscus. Bij een subsidierelatie wordt  conform de Algemene wet bestuursrecht ‘door een bestuursorgaan een bedrag beschikbaar 
gesteld voor een activiteit’ en dat hoeft niet de kostprijs te zijn. En er wordt dikwijls wel invloed uitgeoefend op het beleid van de ontvangende  
instelling. De verschillen zijn door de verzakelijking in de subsidierelaties aan het vervagen.
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Verslag commissievergadering 13 april 2004, rondvraag: 
Mevrouw Ruitenberg vraagt of het college op de hoogte is van de dreigende sluiting van de jeugdsoos Locomotion/
Wanhatti vanwege opzegging huurcontract […] Wethouder Liese antwoordt dat het college bekend is met de  
problematiek. De Stuw als huurder onderzoekt momenteel de mogelijkheden van huurbescherming. 

De raad laat zich, tot slot, soms door De Stuw informeren. Vertegenwoordigers van De Stuw geven dan een presentatie over 
de activiteiten die De Stuw uitvoert. Complicerende factor hierbij is dat de bovengenoemde informatie op verschillende  
momenten aan de raad wordt aangeboden. Uit gesprekken met betrokkenen blijkt dat de raad moeite heeft om inzicht te krijgen 
in de daadwerkelijke resultaten van De Stuw.
De schriftelijke informatie, waaronder de uitvoeringsovereenkomst met De Stuw waarin helder wordt omschreven welke  
activiteiten van De Stuw verlangd worden en dus de raad ook een helder beeld kunnen schetsen van het werk van De Stuw, 
wordt niet aan de raad aangeboden. Al met al heeft de raad niet meer het gevoel ‘aangehaakt’ te zijn bij De Stuw. 3 Voor een 
deel is dat, naar de mening van de rekenkamer ook te wijten aan de afwachtende houding van de raad. 

De raadsleden geven in de interviews aan de hand ook in eigen boezem te steken. Het ontbreken van prestatiecriteria is ook 
aan de raad te wijten. Net als het college richt de raad zich op het Wmo-beleidsplan Wmo, dat begin 2008 door de raad  
vastgesteld wordt. Het Wmo-beleidsplan is richtinggevend voor veel activiteiten van het welzijnswerk, waaronder het werk van 
De Stuw. Met het vaststellen van deze nota verwacht de raad een deel van haar kaderstellende taak in te vullen, ten aanzien 
van het werk van De Stuw. Als het daarbij blijft zal daarmee het gevoel op afstand te staan wat betreft De Stuw, naar de mening 
van de Rekenkamer niet wezenlijk verminderen. Daar is meer voor nodig. Het Wmo- beleidsplan is een vierjaarlijkse activiteit 
en met een bredere scope dan De Stuw. In hoofdstuk 4 worden aanbevelingen gedaan om de kaderstellende en controle-
rende taak van de raad meer en actiever vorm te geven.

 2.6 DE wILL-METHODIEK

Het welzijnswerk is een terrein waar spraakverwarring over de dienstverlening en de te verwachten resultaten op de loer ligt. 
Vanuit de behoefte aan een eenduidig begrippenkader voor opdrachtgevers (gemeenten) en opdrachtnemers (welzijns-
instellingen) is het project WILL gestart. 
Het doel van het WILL-project is het totstand brengen van een informatiesysteem dat vergelijkbare verantwoordings-, manage-
ment-, en beleidsinformatie genereert voor welzijnsinstellingen en lokale besturen. Vertegenwoordigers van gemeenten en 
welzijnsinstellingen werkten samen in de ontwikkeling van landelijk geaccepteerde instrumenten voor het definiëren, meten en 
waarderen van prestaties bij het contracteren en de uitvoering van welzijnswerk. De gemeente Hardenberg en De Stuw heb-
ben gezamenlijk in het project geparticipeerd. De systematiek van werken en het begrippenkader van het WILL-project is 
richtinggevend in het subsidieproces tussen de gemeente en De Stuw. 

Productenboek
Het productenboek van WILL biedt een methode om de producten die welzijnsinstellingen aanbieden op een eenduidige, 
doelmatige en meetbare manier te beschrijven. Het WILL-productenboek onderscheidt vijftien producten. Voorbeelden van 
producten zijn:
1. Begeleiding.
2. Dienstverlening.
3. Hulpverlening.
4. Cursus.
5. Faciliteit etcetera.

3 Conclusie op grond van telefonische interviews met raadsleden.
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De producten zijn inhouds- en beleidsneutraal, dat wil zeggen ze kunnen ingezet worden voor verschillende doelen of  
doelgroepen. Begeleiding van jongeren is iets anders dan begeleiding van ouderen en vergt ook een andere methodiek, maar 
het gaat om hetzelfde product. De producten worden uitgedrukt in uren, waarvoor een kostprijs wordt berekend. zo wordt het 
product gekwantificeerd en afrekenbaar. Op basis van deze beschrijving van de producten kunnen de gemeente en de  
welzijnsinstelling afspraken maken over de te leveren producten. Ook leidt dit tot eenduidigheid in het aanbod van de  
instellingen. 

Het wordt tevens mogelijk gemaakt de werkwijze van de verschillende instellingen te vergelijken en deze met behulp van de 
producten cijfermatig te onderbouwen. De benchmarking heeft echter nog weinig inhoud gekregen. De landelijke gegevens 
zijn nog te onvolledig om benchmarking mogelijk te maken.

Output sturing
In de WILL-systematiek wordt afgerekend op de output van de producten en niet op maatschappelijke effecten, hoewel die wel 
beoogd worden, zoals uit het onderstaande schema blijkt:

Beleidsdoel     activiteit     input     product     effect

De afrekening op producten in plaats van op effecten is een duidelijke filosofie die aan de WILL-systematiek ten grondslag ligt. 
De interventie van welzijnsorganisaties is weliswaar gericht op het bereiken van maatschappelijke effecten als bijvoorbeeld het 
bevorderen van deelname door jongeren aan door en voor hen georganiseerde activiteiten of het verminderen van de  
eenzaamheidsproblematiek bij ouderen, maar kan daar niet alleen voor verantwoordelijk worden gehouden. Het bereiken van 
maatschappelijke effecten wordt immers door meer factoren beïnvloed dan alleen het welzijnswerk. De WILL- systematiek gaat 
ervan uit dat de welzijnsorganisaties afgerekend moeten worden op die zaken waar ze daadwerkelijk invloed op uit kunnen 
oefenen zoals inzet en kwaliteit. De voormalige directeur4 van De Stuw onderstreepte deze insteek in het interview ook  
nogmaals. De discussie of de juiste effecten worden bereikt is een politieke discussie naar zijn opvatting. 

 2.7 DE SUBSIDIECyCLUS VOOR DE STUw; TIJDPAD

De subsidiecyclus is globaal te onderscheiden in een contracteringsfase (van opdracht tot beschikking) en een  
verantwoordingsfase (van jaarverslag tot vaststelling van de subsidie). De subsidiecyclus van opdracht naar verantwoording 
bevat voor De Stuw de volgende stappen:
1. Contracteringsfase: voorafgaand aan het subsidiejaar:
a. Verzoek tot indienen van een subsidieaanvraag op grond van opdrachtformulering.
b. Offerte.
c. Beschikking en uitvoeringsovereenkomst.

2. Verantwoordingsfase: na afloop van het subsidiejaar:
a. Jaarverslag en jaarrekening.
b. Vaststelling van de definitieve subsidie.

 
4 Het huidige management wil hierin ook haar eigen verantwoordelijkheid nemen en is van mening dat de organisatie een eigenstandige 
verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van de effecten die De Stuw heeft op de maatschappij.
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De gemeente Hardenberg streeft ten aanzien van de subsidieverlening naar het tijdschema van de WILL-cyclus.  
De subsidieverordening is daar overigens nog niet mee in overeenstemming gebracht. De verordening schrijft feitelijk één 
datum voor: op 1 mei moet de subsidieaanvraag voor een volgend jaar binnen zijn, in de week daarvoor voorafgegaan door 
de jaarstukken van het afgelopen jaar. Het is duidelijk dat binnen dat tijdsbestek weinig ruimte is om de subsidieaanvraag te 
baseren op de verantwoording over het jaar daarvoor. Op grond van de verordening dient voor het begin van het subsidiejaar 
de beschikking af te worden gegeven.

Volgens De WILL-cyclus moet de verantwoording van de jaarstukken voor 1 april binnen zijn en de aanvraag voor een  
subsidie begin juli. De beschikking wordt voor het eind van het jaar afgegeven5. De organisatie weet voor het begin van het 
jaar wat er gevraagd wordt. In dit tijdpad wordt de beleidscirkel gesloten. Bij het subsidieverzoek van de gemeente en de 
subsidieaanvraag van de organisatie kan rekening gehouden worden met de uitkomsten van het voorgaande jaar en kan 
zonodig bijgesteld worden. De beleidscirkel van ‘plan, do, check act’ wordt zo gesloten.

De belangrijkste verschillen in de termijnen uit de verordening en die uit de WILL- cyclus betreffen dus de momenten waarop 
de jaarstukken binnen moeten zijn en de offertes. Volgens beide cycli dient de beschikking voor het eind van het jaar de deur 
uit te zijn.

In de onderstaande tabel wordt het tijdpad van de subsidiecyclus van de afgelopen drie jaar weergegeven voor het  
contracteringsdeel. Groen geeft een afwijking van maximaal twee maanden aan van het tijdpad, vet-rood indien het meer is.

Contracteringsfase 2005 2006 2007 Verordening

Verzoek aanvraag/ opdracht Augustus 2004 Oktober 2005 Juni 2006 

Conceptofferte  December 2005 Oktober 2006 Mei voorafgaand

Definitieve offerte Januari 2005 Februari 2006 April 2007 

Subsidiebeschikking/overeenkomst April 2005 Juni 2006 Mei 2007 December

Hierin vallen een aantal zaken op:
1. De opdracht/bestek van de gemeente aan De Stuw gaat na de zomer de deur uit, waardoor de termijn van indiening van  
 de offerte conform de verordening niet relevant is.
2. De offertes komen in het najaar binnen of zelfs in het voorjaar van het subsidiejaar. 
3. Het offertetraject wordt pas in het lopende subsidiejaar afgerond.
4. De subsidiebeschikkingen gaan steeds later de deur uit. De helft van het jaar zit er dan al weer bijna op. Vooruitlopend  
 daarop wordt De Stuw bevoorschot conform het welzijnsprogramma dat door het college is vastgesteld.
5. De doorlooptijd van het subsidietraject is wat betreft het contracteringsdeel acht tot negen maanden in plaats van vijf tot  
 zes maanden

Als reden van de lange doorlooptijd wordt onder meer discussie over de inhoud van de offerte binnen het college genoemd. 
Uit de dossiers blijkt dat ambtelijk inhoudelijk scherp naar de offertes wordt gekeken en dat bestuurlijk ook invloed wordt  
uitgeoefend.

5 Bron: WILL, handleiding cyclus jaarbeschikking, mei 2006.
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Er wordt actief gestuurd. Het takenpakket van De Stuw ondergaat jaarlijks wel wijzigingen.

Samenvattend blijkt dat het subsidietijdpad zowel afwijkt van de termijnen in de eigen subsidieverordening als van termijnen 
in de WILL-cyclus. De laatste jaren komt de overeenkomst pas bijna halverwege het lopende jaar tot stand.

 2.8 DE CONTRACTERINGSFASE

Qua inhoud komt de contracteringsfase overeen met de aanpak van de WILL- systematiek. De Stuw brengt een offerte uit op 
basis van een opdrachtformulering van de gemeenten. In dit document wordt de opdracht aan De Stuw geplaatst binnen het 
kader van de Toekomstvisie en andere relevante beleidsdocumenten. Aangegeven wordt:
a. Waar activiteiten op gericht moeten zijn; kwetsbare groepen of iedereen. 
b. Welke doelen er nagestreefd worden. 
c. Hoe die gerealiseerd moeten worden, dan wel wat de gemeentelijke taak daarin is op wie of wat de acties gericht zijn.

Vervolgens worden de hoofddoelen verder uitgewerkt in prestatievelden en formuleert de gemeente de prestatiedoelen.  
De prestatiedoelen hebben niet allemaal rechtstreeks betrekking op De Stuw, maar schetsen het beeld van wat er binnen dit 
prestatieveld moet worden bereikt, ook door andere instanties.

Voorbeeld (opdrachtformulering 2007)
Hoofddoel 
zelfredzaamheid

Prestatieveld
Preventieve voorzieningen voor kinderen, jeugdige of ouders met problemen met opgroeien en opvoeden6

Gemeentelijke prestatiedoelen onder andere:
- Verminderen van uitval van jongeren binnen het onderwijs.
- Stimuleren van projecten op voegsignalering van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen.
- zorgdragen voor een sluitende keten jeugdbeleid - jeugdzorg etc.

De lijnen van de Toekomstvisie en de Wmo zijn in het voorbeeld duidelijk  herkenbaar. zoals eerder aan de orde kwam, zijn 
de prestatiedoelen niet verder in meetbare termen uitgewerkt. Met hoeveel de schooluitval moet verminderen en binnen welke 
tijd, hoeveel kinderen er door vroegsignalering moeten worden bereikt wat daarvan het effect moet zijn, wordt niet omschreven. 
Kwantitatieve doelstellingen worden dan ook niet aan De Stuw opgelegd. 

Op basis van de genoemde doelen worden ten aanzien van jeugd twee opdrachten aan De Stuw geformuleerd:
1. Het geven van op preventie gerichte ondersteuning van jongeren met problemen met opgroeien en van ouders met 
 problemen met opvoeden.
2. Het geven van uitvoering van het procesmanagement van Kans-netwerk.
Op basis van deze opdracht maakt De Stuw een offerte. 
De Stuw biedt in de offerte 2007 voor de eerste opdracht (preventie) zeven activiteiten aan.

6 Dit is prestatieveld 2 in de Wmo.
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In de projectkaart wordt het aanbod en de output van De Stuw duidelijk omschreven, volgens steeds dezelfde opzet:
1. Gesignaleerde aandacht en knelpunten (wat is het probleem?).
2. Relatie met gemeentelijk beleid.
3. Opdrachtnummer.
4. Projectdoelstellingen en de ‘prestatie-indicatoren’7 voor zover mogelijk. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om hoeveel mensen  
 er bereikt worden en/of hoe vaak een activiteit wordt uitgevoerd.
5. Met wie wordt samengewerkt (andere instanties zoals onderwijs, politie, GGD en dergelijke).
6. De producten volgens het WILL-productenboek8. 
7. Ureninvestering. Hierbij wordt aangegeven hoeveel uren er voor de producten worden ingezet. Vermenigvuldigd met de  
 kostprijs per uur geeft dat de totale kosten.
8. Overige financieringsbronnen (eigen bijdragen, subsidie van derden et cetera).
9. Tijdpad (start en einddatum bij projectactiviteiten).
10. Korte omschrijving van de activiteit.

Zie voor een concreet voorbeeld bijlage 1. 

Al met al levert dat een duidelijk kader op van wat De Stuw levert en hoe dat past binnen het gemeentelijk beleidskader. Het 
maakt De Stuw afrekenbaar op uren en geld. Het samenvattend overzicht van activiteiten, uren en kosten wordt als bijlage bij 
de uitvoeringsovereenkomst gevoegd. Dat biedt een aangrijpingspunt voor de toetsing van de vraag of De Stuw waar voor 
haar geld levert. Doen ze wat er is afgesproken? Voor de raad is de uitvoeringsovereenkomst daarom ook een cruciaal   
document. Het kan het gevoel van de raad ‘niet aangehaakt’ te zijn verminderen. De uitvoeringsovereenkomst biedt echter 
geen aangrijpingspunt voor de toetsing van door de gemeente gestelde prestatiedoelen, daarop is de systematiek niet gericht. 
De Stuw geeft in de offerte aan welke output ze leveren (aantal bijeenkomsten, aantal deelnemers), maar geeft niet aan in 
hoeverre de resultaten werkelijk bijdragen aan de doelen die aan de activiteit ten grondslag liggen, ook omdat de gemeente 
dat niet van ze vraagt. Kortom, de discussie of De Stuw voor de opdracht ook de juiste activiteiten inzet en de activiteiten ook 
juist doet is hiermee nog niet gevoerd. 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de wijze van contractering is gedocumenteerd. Zowel de gemeente als De Stuw 
bieden in respectievelijk de opdrachtformulering en de offerte een inzichtelijk beeld van de beleidsdoelen en de te ondernemen 
activiteiten. De gemeente formuleert de doelen niet SMART, maar De Stuw kwantificeert de te leveren output wel.

 2.9 DE VERANTwOORDINGFASE

De opzet van de offerte schept verwachtingen ten aanzien van de verantwoording, maar die worden (nog) niet ingelost.  
Het jaarverslag van De Stuw over 2007 is erg beknopt en ook die van de voorgaande jaren zijn van hetzelfde stramien. Per 
activiteit wordt het aantal geplande uren versus de werkelijke bestede uren verantwoord, maar toelichtingen op de afwijkingen 
worden niet of heel summier gegeven. Er vindt geen verantwoording plaats op de (input-)indicatoren die De Stuw in haar 
offerte vermeldt. De jaarrekening is klassiek en niet gericht op de activiteiten. Er vindt uitgebreid overleg plaats tussen De Stuw 
en de ambtelijke organisatie over de offerte, maar eenzelfde overleg over de jaarstukken bevat het dossier niet. In de twee 
jaarlijkse voortgangsgesprekken tussen de gemeente en De Stuw wordt wel over de voortgang en de resultaten gesproken, 
zoals in de interviews is aangegeven, maar zichtbaar wordt dat niet. 

7 Gaat hier om output factoren.
8 In de offerte 2007 wordt het begrip hoofdactiviteit gebruikt.
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De beleidscyclus wordt zo niet consequent afgerond. In de uitvoeringsovereenkomst worden, conform de WILL-systematiek, 
van De Stuw halfjaar rapportage en signaleringsrapportages gevraagd. Voor 2006 werden signaleringsverslagen over het 
straathoekwerk en het vrijwilligerswerk gevraagd. Deze rapportages zijn in het dossier niet aangetroffen9. 
Een belemmerende factor voor inzichtelijke rapportages is dat de interne urenregistratie van De Stuw en de financiële  
verantwoording nog niet aansluit op de wijze van offreren in activiteiten. Men is daar wel druk mee bezig zoals in het interview 
met De Stuw is aangegeven. De registratie van de activiteiten van De Stuw wordt heringericht in overeenstemming met de 
terminologie van WILL. Vervolgens moet de financiële administratie daar nog op aangepast worden. Offerte, rapportages en 
afrekening moeten daardoor in een lijn komen te liggen.

Verantwoording
De product- of prestatieafspraken uit de uitvoeringsovereenkomst worden gemaakt binnen het kader van de achterliggende 
doelen en maatschappelijke effecten die ook in de uitvoeringsovereenkomst beschreven staan. De Stuw koppelt in de  
jaarverslagen niet naar deze doelen terug. De Stuw doet geen poging om aan te geven wat haar toegevoegde waarde is op 
het bereiken van maatschappelijke doelen. De activiteiten moeten kennelijk voor zich spreken.
Ambtelijk en bestuurlijk wordt binnen de gemeente ook geen grote aandacht aan de eigen verantwoording besteed. De 
gemeente brengt kengetallen die relevant kunnen zijn voor de beoogde prestatiedoelen niet in beeld en legt geen verband met 
het werk van De Stuw. Althans, daarvan zijn geen voorbeelden in het dossier aangetroffen. Niettemin wil men bestuurlijk wel 
weten wat het rendement van een activiteit is. zo gaat de aandacht uit naar bijvoorbeeld de activiteiten van het  
vrijwilligerswerk10.
Levert dat binnen enkele jaren niet het verwachte rendement op, dan moet het anders. Voor de beoordeling van het rendement 
zeggen de bestuurders vooral te luisteren naar het oordeel van de gebruikers. Van klanttevredenheidsonderzoeken wordt 
echter nog geen gebruik gemaakt. 

De gemeente is geen onderzoeksinstituut, vindt men ambtelijk zowel als bestuurlijk en waarschuwt men voor cijferfetisjisme 
en verzamelwoede. In het meerjarenprogramma wordt in een bijlage uitgebreid ingegaan op de problemen met het SMART-
formuleren van doelstellingen en de problemen met de meting. In hetzelfde stuk wordt de noodzaak van meten benadrukt en 
gerelativeerd. ‘Monitoring is belangrijk, maar het gezonde verstand van politici en bewoners is toch doorslaggevend’11.
De rekenkamer deelt de mening dat een al te grote nadruk op prestatie-indicatoren en het meetbaar maken van activiteiten de 
aandacht kan afleiden van het echte werk en teveel tijd opslokken. Dit wordt ook in de onderzoeksliteratuur als een reëel punt 
gezien. Anderzijds wordt in de literatuur en in de dagelijkse gemeentelijke praktijk steeds meer aandacht gevraagd voor de 
causaliteit tussen output en effect. Ook zonder harde cijfers valt een verstandig gesprek te voeren over de causaliteiten en de 
wijze waarop de energie het beste kan worden gericht. Daarnaast komen in toenemende mate onderzoeksresultaten beschik-
baar van causaliteiten die in de praktijk zijn getoetst.

In het volgende hoofdstuk wordt nader op dit dilemma van nut en noodzaak en maatvoering in de verantwoording ingegaan.

Samenvattend blijkt dat er onvoldoende aandacht is voor verantwoording en toetsing, zowel bij De Stuw als aan de zijde van 
de gemeente. Daardoor wordt de beleidscirkel niet goed afgerond. 

9 De signaleringsrapportage is ontvangen op 15 november 2007. Dit deel van het onderzoek was toen al afgerond.
10 Bron: interview wethouder Janssen.
11 Blz 63 van het meerjarenbeleidprogramma.
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 2.10  ONDERNEMERSCHAP VAN DE STUw

In lijn met de opdrachtgever/opdrachtnemer relatie krijgt De Stuw in de uitvoeringsovereenkomst de ruimte om naast de 
opdrachten die ze voor de gemeente Hardenberg uitvoert, ook opdrachten voor anderen uit te voeren.

Punt 6 van de algemene bepalingen van de uitvoeringsovereenkomst luidt:
‘De Stuw kan vrij werkzaamheden en bijbehorende vergoedingen genereren zonder dat dit invloed heeft op de met de 
gemeente Hardenberg gemaakte financiële afspraken. Dit onder de voorwaarde dat de afspraken passen binnen de statutair 
vastgelegde richtlijnen en de afspraken van de uitvoeringsovereenkomst met de gemeente Hardenberg’ 12.
De Stuw wordt op deze wijze min of meer aangemoedigd om te ondernemen. 
In de onderstaande tabel worden de inkomsten van De Stuw weergegeven, op basis van de jaarrekeningen van 2005 en 2006.

Subsidies  2004  2005  2006

Subsidie gemeente Hardenberg (budget)  E  925.402,- E  1.023.055,-  E  1.040.017,- 

Overige subsidies ontvangen van derden E  306.933,- E  251.471,- E  195.806,- 

Bijdragen derden  E 30.193,-  E     8 0.474,-  E    148.824,- 

Opbrengst activiteiten E  169.016,- E 177.019,- E   166.879,-

Buffet E  11.039,- E 38.186,- E     41.841,-

Bestemmingsreserve E  0,- E 58.386,- E     91.830,-

Overige opbrengsten E   17.006,- E  13.921,- E     23.153,-

Omzet E 1. 459.588,- E 1.642.612,-  E  1.708.350,-

Inkomsten De Stuw, bron, jaarrekening 2005 en 2006 

De aandacht gaat uit naar de bijdragen derden en subsidies van derden (wit gemarkeerd). In het gesprek met De Stuw zijn de 
aard van de opdrachten en de inkomsten van derden besproken. Overzichten met een specificatie van de inkomsten van 
derden en de overige subsidies zijn ontvangen.
De inkomsten van De Stuw, buiten het basiscontract met de gemeente, worden in de begroting aangeduid als ‘bijdragen  
derden’ en overige subsidies. In de afgelopen jaren schommelde het totaal op beide posten rond E 340.000 op een stijgende 
omzet van E 1,7 miljoen in 2006 (circa 20%). Het grootste deel van de bijdragen onder de post overige subsidies blijkt  
overigens ook gemeentelijke subsidies te betreffen. De gemeente Hardenberg subsidieert bijvoorbeeld zelfstandig een jonge-
ren-accommodatie. De beheerder wordt vanuit De Stuw gedetacheerd en De Stuw ontvangt daarvoor rechtstreeks de  
middelen. De subsidie valt echter buiten de basissubsidie en wordt daarom als overige subsidie of inkomsten derden  
aangemerkt. 13 De gemeente subsidieert nog diverse andere projecten van De Stuw buiten het basiscontract om, zoals het 
project ‘Prima op stap’. Ook daarvan worden de inkomsten onder een van deze posten verantwoord.

12 De laatste toevoeging is wat bijzonder. De afspraken uit de uitvoeringsovereenkomst gaan ook over budgetten en verantwoording en dergelijke. 
Die kunnen nooit van toepassing zijn op afspraken met derden. De toevoeging wordt door de opsteller van het rapport uitgelegd in de zin dat de 
opdrachten van derden ook bij moeten dragen aan het bereiken van de gemeentelijke doelen of daar niet mee in strijd mogen zijn. In de praktijk 
blijkt dat ook zo te zijn. De formulering kan echter scherper.
13 De Stuw is gevraagd om het onderscheid tussen beide posten nader toe te lichten.
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Buiten de gemeente Hardenberg zijn er wel andere subsidiegevers. Andere subsidiegevers in enig jaar zijn bijvoorbeeld de 
Provincie Overijssel (Teenage Sport Point), het Juliana Welzijnsfonds (Locomotion), Cogas cultuurfonds (Ojeecee) en het 
NIzW (Ojeecee). Het gaat in deze gevallen om co-financiering, dat wil zeggen bijdragen aan projecten die voor de rest voor 
rekening van de gemeente komen en  passen binnen het gemeentelijk beleid. De bijdragen belopen vaak niet meer dan 
enkele duizenden euro’s.

Bij  “bijdragen derden projecten” gaat het o.a om de opdrachten van Woningcorporaties voor de ondersteuning van  
bewonerscommissies. De woningcorporaties treden dan op als externe opdrachtgevers waar De Stuw een inkooprelatie mee 
onderhoudt. De woningcorporaties dragen ook bij aan de ouderenadviseur. Verder gaat het in deze categorie om bijdragen of 
giften van bij voorbeeld de Rabobank voor  diverse activiteiten of manifestaties.
 
Samenvattend blijkt dat de gemeente Hardenberg verreweg de grootste opdrachtgever is, ook voor inkomsten die onder de 
post inkomsten van derden en overige subsidies verantwoord worden. Er is alleen sprake van incidentele subsidies van 
andere partijen dan de gemeente Hardenberg. Deze typen opdrachten sluiten aan bij de gemeentelijke doelen. In de  
jaarrekening worden de bron van de inkomsten van derden onvoldoende (expliciet) toegelicht, waardoor de raad daar geen 
goed beeld van heeft.
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3 .  E F F E C T  E N  R E S U L T A A T M E T I N G 

 3.1 INLEIDING

De vanzelfsprekendheid van het belang van welzijnswerk is weg. Leuke dingen doen op sociaal cultureel gebied voor de 
mensen is al decennia lang niet meer voldoende. Welzijnswerk wordt betaald uit gemeenschapsgeld. De overheid is kritisch 
op de besteding ervan. Het draaiend houden van een dorpshuis is bedoeld om de sociale samenhang te bevorderen of om 
eenzaamheid te voorkomen. Het is geen doel op zich, maar een instrument in het bevorderen van maatschappelijke participa-
tie en het versterken van de civil society. 
De gemeente Hardenberg beschrijft de visie op maatschappelijke participatie in de uitvoeringsovereenkomst:
1. Sociale samenhang leidt tot participatie. 
2. Participatie leidt tot maatschappelijke inzet.
3. Maatschappelijke inzet leidt tot zelfredzaamheid.

Deze visie impliceert dat het niet gaat om de activiteiten van het welzijnswerk zelf, maar om wat er mee bereikt wordt. En hoe 
doe je dat het beste en hoe weet je dat je de resultaten hebt bereikt? Overal worstelt men met vragen over toetsing en effect-
meting, of het nu het welzijnswerk, de thuiszorg, de jeugdzorg, de politie, de CWI’s of het onderwijs betreft. Ook de vraag naar 
de aanpak en de methode doemt op, hoewel dat primair als een verantwoordelijkheid van de uitvoerder wordt beschouwd.
Het meetbaar en toetsbaar maken van de effecten is daarmee een dominant thema geworden in de gesubsidieerde en col-
lectieve sector. 
Daarmee doen zich twee vraagstukken voor:
1. Hoe vertaal je maatschappelijke effecten in indicatoren?
2. Welke manier van toetsen en verantwoorden kies je?

Op beide vragen wordt in dit hoofdstuk ingegaan.

 3.2 HET FORMULEREN VAN INDICATOREN

Het kiezen van treffende indicatoren en het SMART-formuleren blijkt in de praktijk geen eenvoudige opgave. In de politiek 
worden vaak zeer algemene effecten geformuleerd, die vervolgens geoperationaliseerd moeten worden om bruikbaar te zijn. 
Bij de operationalisatie spelen diverse vragen:
1. Wat versta je onder een bepaald maatschappelijk effect? Welke definitie kies je?
2. Welke indicatoren kies je?
3. Hoe ga je meten en wie gaat dat doen en hoe vaak? Worden de gegevens al ergens verzameld?
4. Welke norm/streefwaarde kies je vervolgens?
5. Heeft de indicator ook een unieke relatie met de activiteit of zijn er meer factoren van invloed?
6. zijn er in de literatuur onderzoeksresultaten te vinden waaruit blijkt wat werkt en wat niet? 
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Een voorbeeld illustreert de keuzes die voor de operationalisatie gemaakt moeten worden.

Maatschappelijk effect: verminderen van eenzaamheid onder ouderen.
 In te zetten activiteit: bezoekproject Senioren voorlichting voor 75-plussers. 

Bepalen van prestatie-indicatoren:
De eerste vraag is: wat versta je onder eenzaamheid bijvoorbeeld:
-  Geen fysieke contacten buiten de deur?
-  De waarneming van betrokken professionals (bijvoorbeeld thuiszorg)?
-  De beleving van mensen zelf?

Stel dat gekozen wordt voor de beleving van de mensen zelf.
De indicator is dan de mate waarin iemand zich eenzaam voelt.
Wat betreft het meten wordt gekozen voor de gegevens uit een monitor van de GGD.
De monitor wordt eens in de twee jaar afgenomen. 

Bepalen van de norm
Vervolgens is de vraag hoe de gegevens beoordeeld moeten worden: wat is een reële norm? Vragen daarbij zijn:
-  Wat is het gemiddelde gevoel van eenzaamheid?
-  Wat wordt acceptabel gevonden?
-  Welke afname is reëel? 

Op deze vragen is geen antwoord voorhanden, maar er wordt op grond van common sense een norm gesteld. Als norm 
wordt gesteld een daling van 10% van ouderen die zich eenzaam voelen.

Beperkingen
Aan de gekozen indicator en de wijze van meten in het voorbeeld kleven beperkingen. Het nadeel is dat de gegevens niet 
uitsluitend bij de deelnemers van het bezoekproject worden verzameld. Daarnaast is de mate van eenzaamheid niet alleen 
afhankelijk van het bezoekproject. Mocht het bezoekproject geen aantoonbare effecten hebben in de monitor dan kan de 
welzijnsorganisatie daar niet zonder meer op afgerekend worden.

Het bovenstaande voorbeeld maakt de complexiteit duidelijk van zowel het formuleren, als het meten van maatschappelijke 
effecten en het afrekenen14 van de instelling daarop. Dit besef mag er echter niet toe leiden dat geen meetbare doelen worden 
gesteld, waarop gestuurd kan worden aan de voorkant van het proces. Er is een duidelijke relatie tussen sturen en  
verantwoorden. zonder duidelijke sturing is verantwoorden niet zinvol. In dat geval blijft de verantwoording beperkt op het 
toetsen van de rechtmatigheid dat wil zeggen wordt de subsidie volgens de vigerende regels besteed (worden termijnen 
gehaald, is er een accountantsverklaring etcetera).
Dat zegt echter niets over de doeltreffendheid en daar gaat het om bij het sturen op maatschappelijke effecten.
Ter wille van het overzicht en de uitvoerbaarheid van de sturing en verantwoording op alle niveaus (raad, college en instelling) 
is het van belang om het aantal indicatoren te beperken tot twee of maximaal drie per maatschappelijk effect. De raad kiest 
indicatoren bij de te bereiken maatschappelijke effecten en het college specificeert zo nodig indicatoren die meer specifiek 
samenhangen met de activiteit.

14 Bij het afrekenen op geleverde prestaties kan er terugbetaling van reeds ontvangen subsidies aan de orde zijn. In dergelijke voor een stichting 
als De Stuw risicovolle situaties kan het niet zo zijn dat De Stuw tegen kostprijs levert en het risico loopt een deel van de subsidie terug te moeten 
betalen. Er moeten ook ‘marges’ zijn waardoor De Stuw reserves kan aanleggen, waarmee deze risico’s afgedekt worden.
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 3.3 ACTIVITEITEN MET EEN INTRINSIEKE wAARDE

Het formuleren van maatschappelijke effecten is vooral van belang van activiteiten die uitgevoerd worden om een  
achterliggend doel te bereiken zoals in het bovenstaande voorbeeld van eenzaamheid. Voor voorzieningen speelt dat  
minder. Veel voorzieningen zijn randvoorwaardelijk. zonder sportveld kan er immers niet gesport worden en zonder dorpshuis 
is er geen ruimte voor clubs en verenigingen. Ook bepaalde sociaal culturele activiteiten, theater of sportieve activiteiten  
kunnen intrinsiek waardevol worden gevonden. Voor intrinsiek waardevolle activiteiten en voorzieningen hoeven dan geen 
effectindicatoren gedefinieerd te worden, maar kunnen wel prestatie-indicatoren aangewezen worden, zoals het aantal  
bezoekers of gebruikers. Bij veel activiteiten ligt het onderscheid wat wel of niet intrinsiek waardevol is, niet scherp. Een  
scholierencafé kan beschouwd worden als een intrinsiek waardevolle activiteit, maar kan ook primair gezien worden als een 
instrument om schooluitval te voorkomen. Dat vergt dan wellicht wel een andere methodiek van de professionele begeleider. 
De labelling als intrinsiek waardevolle activiteit kan in de loop der tijd herzien worden en omgekeerd. Sporten is in het huidige 
tijdsgewricht opeens geen intrinsiek waardevolle activiteit meer, maar een middel om overgewicht en gezondheidsklachten te 
voorkomen. De discussie over de noodzaak tot subsidiëring van intrinsiek waardevolle activiteiten en de gewenste hoogte van 
het subsidiebedrag is net als voor activiteiten met een beoogd maatschappelijk effect een politieke discussie. Die staat in dit 
rapport niet centraal. 
De centrale vraag in dit rapport is of de gemeente en de instelling voldoende resultaatgericht en effectief bezig zijn. 

 3.4 EFFECTMETING

Uitgaande van het feit dat de gemeente verantwoordelijk is voor het ‘wat’ en de instelling voor het ‘hoe’, is het bepalen van de 
effectiviteit van een activiteit of een methode primair de professionele verantwoordelijkheid van de instelling. Ten aanzien van 
effectmeting is er echter sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid tussen gemeente en instelling. Voortbordurend op het 
voorbeeld rond het voorkomen van schooluitval, heeft de welzijnsinstelling uit eigen bron geen inzicht in de cijfers over het 
aantal schoolverlaters, maar de gemeente wel. De gemeente is dus in dit geval de meest aangewezen instantie om die cijfers 
op te leveren, alsook om die in verband te brengen met het werk van het welzijnswerk. Dit is een stap die in veel gemeenten 
nog in het geheel niet gezet wordt. Hardenberg staat daarin niet alleen. Dikwijls wordt een schat van gegevens verzameld, 
maar niet in de relevante context gebruikt. In grotere gemeenten zoals Amsterdam, zaanstad en Almere worden jaarlijks 
monitors opgesteld of sociale atlassen samengesteld. Daarin worden demografische gegevens, sociaal economische  
gegevens, gegevens over veiligheid, leefbaarheid, jeugd en onderwijs weergegeven. 
In deze monitor wordt geen rechtstreekse relatie gelegd met de instellingen, maar de politiek en de betrokken instanties als 
welzijnsinstellingen krijgen wel inzicht in de sociale staat van de gemeente en zien waar de problemen liggen. De monitor kan 
gebruikt worden om te toetsen of men met het ingezette beleid op koers ligt ja of nee. 

 3.5 KLANTTEVREDENHEID

Klanttevredenheid is een belangrijk aspect van de effectmeting, zowel voor de organisatie zelf als voor de politiek. Wat vinden 
klanten of potentiële klanten er zelf van? Voor het Wmo-loket is het uiterst relevant om te weten of klanten zich geholpen 
voelen of niet. Ook van de bezoekers van het scholierencafé is het zinvol te weten of ze er graag komen. Hierbij gaat het om 
tevredenheid van de bezoekers of gebruikers zelf. Eveneens is relevant te weten waarom de scholieren die er niet komen het 
café niet bezoeken. De welzijnsinstelling kan gevraagd worden om periodiek cijfers over de klanttevredenheid aan te  
leveren. 
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De cijfers moeten vooral als een spiegel, als een punt van reflectie worden gezien. Het afrekenen van organisaties op  
zelfaangeleverde klanttevredenheid bergt het gevaar in zich dat de uitkomsten geflatteerd worden. Indien de organisatie de 
metingen vooral ziet als een middel van reflectie op het eigen handelen, is dat gevaar minder aanwezig. De klanttevredenheid 
kan ook periodiek door een onafhankelijke externe uitgevoerd worden.
De gemeenten hebben in het kader van de Wmo de verplichting om de klanttevredenheid van de vragers van  
maatschappelijke ondersteuning te onderzoeken. ze dienen daarbij ook de organisaties die daarin actief zijn zoals het  
welzijnswerk te betrekken. De Wmo klanttevredenheid is dus een bron van informatie die binnenkort in alle gemeenten 
beschikbaar komt.

 3.6 BENCHMARKING

Een derde methode van meting is de benchmark. In een benchmark worden de resultaten van gelijksoortige organisaties met 
elkaar vergeleken. Het WILL-project heeft ook als doel om benchmarking mogelijk te maken. Bij een gebrek aan deelnemers 
zijn de resultaten daarvan nog beperkt. 15 Bij een benchmark richt de vergelijking zich dikwijls op input factoren (formatie,  
inkomsten en kosten). De vergelijking richt zich daarmee primair op de bedrijfsvoering en de kosten ervan en is dus voor de 
effectmeting minder bruikbaar. Een vergelijking op het bereiken van resultaten is ook mogelijk, maar minder gebruikelijk. Een 
benchmark is een relatief instrument, de resultaten zijn afhankelijk van de deelnemers in de groep zelf. Er is geen  
onafhankelijke norm. Als vergelijkingsinstrument, heeft het zijn waarde, zowel voor de instelling als voor de politiek, maar 
wederom als een instrument voor reflectie.

 3.7 SAMENVATTING

Het toetsen van maatschappelijke effecten is een noodzaak, maar aan de uitvoering kleven diverse problemen, zoals:
a. Het SMART-formuleren van doelen vraagt veel keuzes in de operationalisatie.
b. Effecten worden door veel factoren beïnvloed (geen oorzakelijkheid).
c. Een verantwoordingsproces dat los staat van de werkelijke sturingsdoelen kan leiden tot bureaucratie en leidt de 
 instelling van het echte werk af.
Deze bezwaren mogen de gemeente en welzijnsorganisatie niet weerhouden van een verantwoording op resultaten. Er worden 
binnen de gemeente al veel cijfers verzameld, maar dikwijls niet in verband gebracht met de uitvoerende instelling. 
zowel gemeente als de instelling hebben daarin een verantwoordelijkheid.
Klanttevredenheid en benchmarking zijn instrumenten die voor reflectie en verbetering van de sturing gebruikt kunnen worden. 
De vraag naar de effectiviteit van methoden is primair een verantwoordelijkheid van de instelling, maar de politiek ontkomt ook 
niet aan deze vraag.

zaak is om bij de effectmeting de hoofddoelstelling van het welzijnswerk voor ogen te houden en de instelling de ruimte te 
geven om maatschappelijk te ondernemen. Daarvoor moet de beleidscyclus centraal gesteld worden boven de subsidiecyclus. 
Afgezet tegen de situatie in Hardenberg heeft dat voor alle partijen consequenties. In het volgende hoofdstuk worden deze 
uitgewerkt in aanbevelingen.

15 Bron: interview directeur van De Stuw.
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4 .  C O N C L U S I E S  E N  A A N B E V E L I N G E N

 4.1 INLEIDING

Wat betekenen de voorgaande onderzoeksbevindingen concreet voor Hardenberg en wie is nu waar verantwoordelijk voor 
inzake de effect- en resultaatmeting? Hardenberg heeft de contracteringsfase methodisch goed op orde, qua beleids-/  
subsidiecyclus is een en ander nog voor verbetering vatbaar. 
Veel gemeenten zijn nog niet zo ver. Maar Hardenberg heeft wat betreft de uitwerking van de kaders in prestatie-indicatoren 
en de verantwoording daarop nog een weg te gaan. Hoe kunnen de raad en het college daar in voort zonder in de problemen 
rond effectmeting te verzeilen zoals die in het vorige hoofdstuk beschreven zijn?
Bij de aanbevelingen in dit hoofdstuk is maatvoering de leidraad: niet alles willen weten, niet alles tegelijk en heldere afspraken 
over verdeling van verantwoordelijkheden tussen gemeente en De Stuw.

In dit laatste hoofdstuk worden eerst de conclusies ten aanzien van de vraagstelling besproken en worden vervolgens  
aanbevelingen gedaan op het niveau van alle betrokken. Het is aan de raad om zich daar een oordeel over te vormen en 
overeenkomstige opdrachten aan het college, de ambtelijke organisatie16 en de uitvoerende welzijnsinstelling te verstrekken. 

 4.2 CONCLUSIES VRAAGSTELLING

De vragen die in dit onderzoek centraal stonden waren:
Vraag 1 
Hoe ziet het proces van subsidieverlening er in de praktijk uit en hoe verhoudt zich dat tot de gemeentelijke kaderstelling en 
de verordening?
Vraag 2
Welke derde opdrachtgevers heeft De Stuw, om wat voor opdrachten gaat het, hoeveel geld gaat daar in om en wat is de 
gewenste verhouding tussen de activiteiten van derden en de door de gemeente gesubsidieerde activiteiten?
Vraag 3
Staat de subsidie in relatie tot de geleverde prestaties? 

In antwoord op deze vragen kunnen de volgende conclusies getrokken worden:

Vraag 1
De raad beschikt met de toekomstvisie en het meerjarenbeleidsprogramma over een duidelijk kader. De betrokkenheid van de 
raad bij De Stuw is beperkt. Enerzijds worden stukken over De Stuw zelden door de raad geagendeerd, anderzijds voelt de 
raad zich toch niet goed geïnformeerd. 
Hardenberg heeft met de toekomstvisie en het meerjarenbeleidsprogramma een helder beleidskader. Het collegeprogramma 
ligt ook in lijn met deze kaders. De maatschappelijke effecten zijn uitgewerkt in beleidsdoelen, maar de raad noch het college 
heeft de finale stap gezet om prestatie of effectindicatoren te formuleren, hoewel de raad zich dat wel had voorgenomen, na 
vaststelling van de Toekomstvisie. Deze stap zal nog door de raad gezet moeten worden, met inachtneming van de  
kanttekeningen uit het vorige hoofdstuk. De beleidskaders en de beoogde maatschappelijke effecten zijn niet direct te  
koppelen aan of gericht op uitvoerende organisaties, zoals De Stuw. Het uitwerken van de kaders in effect- en prestatie- 
indicatoren, hoe noodzakelijk ook, zal de afstand die de raad tot De Stuw ervaart niet oplossen.

16 Daar waar in dit rapport gesproken wordt over de ambtelijke organisatie of uitvoerende instellingen wordt de verantwoordelijkheid 
van het college dienaangaande bedoeld.
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De subsidiecyclus in Hardenberg wordt onder andere door het werken met de WILL-systematiek uitgevoerd. De uitvoering-
contracten geven een helder beeld van wat De Stuw verlangt wordt en er is een duidelijke relatie met de beleidskaders van 
Hardenberg. Het tijdpad loopt echter te veel uit de pas met de termijnen van de verordening en de energie wordt primair in de 
volgende contractering gestopt. Daardoor kan een terugblik niet dienen voor eventuele bijsturing in het volgende jaar.

Vraag 2
De Stuw krijgt in de uitvoeringsovereenkomst de ruimte om opdrachten voor derden uit te voeren en zo inkomsten naast de 
gemeentelijke subsidies te genereren.
De  geldstromen van derden van De Stuw zijn bij nadere beschouwing primair van de gemeente Hardenberg afkomstig in de 
vorm van projectsubsidies of indirecte subsidies. Deze subsidies vallen echter buiten het basiscontract en worden daarom als 
overige subsidies en bijdragen derdenprojecten geboekt. De woningcorporatie was de enige andere zelfstandige  
opdrachtgever van De Stuw. De Stuw ontvangt incidenteel wel subsidie van andere partijen, maar dat blijft beperkt tot enkele 
tienduizenden euro’s in de vorm van co-financiering. Een gespecificeerde toelichting in de jaarrekening op deze posten  
ontbreekt. De derden geldstromen van De Stuw zijn bij nadere beschouwing primair van de gemeente Hardenberg afkomstig 
in de vorm van projectsubsidies of indirecte subsidies. Voor de gemeenteraad is nu niet helder hoe het zit met de cumulatie 
van directe en indirecte subsidiëring aan De Stuw.

Vraag 3
De vraag of De Stuw waar voor haar geld levert is door het ontbreken van een uitwerking van de kaders in toetsbare doelen, 
niet eenduidig te beantwoorden. De Stuw levert wat is afgesproken in de uitvoeringsovereenkomst en biedt in die zin de 
gemeente waar voor haar geld. Aan de sturing (en bijsturing) op resultaten wordt noch door de gemeente, noch door De Stuw 
veel aandacht besteed. De verslaglegging van De Stuw is overzichtelijk maar zeer beknopt. 

Inhoudelijke verantwoording door De Stuw van de toegevoegde waarde, benchmarkgegevens of klanttevredenheidsgegevens 
ontbreken, waardoor de vraag of de juiste dingen en de dingen juist gedaan worden, niet overtuigend beantwoord kan  
worden. 

De aanbevelingen rond het optimaliseren van de sturing- en verantwoordingsrelatie worden hierna uitgewerkt.  
De aanbevelingen hieronder hebben betrekking op alle spelers: raad, college, ambtelijke organisatie en de instelling. Uiteraard 
is het aan de raad om ook de andere partijen aan te sturen.

 4.3 AANBEVELINGEN 

A.  De gemeenteraad
Het uitwerken van de kaders in effect- en prestatie-indicatoren, hoe noodzakelijk ook, zal de afstand die de raad tot De Stuw 
ervaart niet oplossen. Die hangt meer samen met de taakverdeling tussen college en raad, waardoor de subsidiecontracten 
niet meer door raad behandeld worden. De raad verliest daarmee zicht op de uitvoering. zonder aan de taakverdeling te tor-
nen, worden de volgende aanbevelingen gedaan. 

Aanbeveling A:
Aanbevolen wordt om de raad gedurende de raadsperiode eenmaal de beleidscyclus rond De Stuw te laten doorlopen. 
Daarvoor moet de raad eerst prestatie- en effectindicatoren vaststellen bij het meerjarenbeleidprogramma. Vervolgens wordt 
de raad aanbevolen om eenmaal per raadsperiode de uitvoeringsovereenkomst van De Stuw te bespreken en tenminste 
eenmaal de prestaties van De Stuw te beoordelen en te toetsen tegen de door de raad te stellen prestatie- en  
effectindicatoren. 
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Uitwerking:
1. Voorzie het meerjarenbeleidsprogramma en het Wmo-beleidsplan van prestatie-indicatoren. 
2. Kies prestatie-indicatoren die SMART-geformuleerd zijn. Het accent ligt op specifiek, meetbaar en tijdgebonden (SMT).  
 Laat de ambtelijke organisatie hier op grond van hun vakdeskundigheid voorwerk voor doen. (zie voor een voorbeeld van  
 het SMT-formuleren van doelen bijlage 3.)
3. Kies per maatschappelijk effect maximaal drie prestatie-indicatoren (maatvoering!).
4. Voel geen noodzaak om alle doelen SMART uit te werken. Ga daarin zover als het gezonde verstand zegt dat de grens  
 is bereikt.
5. Betrek bij het opstellen van de prestatie-indicatoren de cijfers die uit verschillende bronnen beschikbaar zijn (wat zeggen  
 de cijfers nu, wat is toetsbaar en wat niet).
6. Laat het college op basis hiervan de opdrachtformulering aan De Stuw ook SMART maken.
7. Bespreek tenminste eenmaal in de raadsperiode met het college de opdracht aan De Stuw en de uitvoerings- 
 overeenkomst.
8. Geef het college opdracht om bij de jaarstukken van De Stuw een verslag van de toetsing te voegen.
9. Bespreek tenminste een keer in de raadsperiode de resultaten en de prestaties van De Stuw.
10. Stel de opdracht aan De Stuw zo nodig bij.

B. Het college
Het college zit dicht op De Stuw en oefent zo nodig ook invloed uit op de bedrijfsmatige aspecten van De Stuw. De raad lijkt 
enigszins uit het zicht te zijn verdwenen. De bovenstaande aanbevelingen heeft als consequentie dat het college de raad meer 
bij De Stuw moet betrekken. 

Aanbeveling B:
Het college wordt aanbevolen om de actieve informatieplicht aan de raad meer inhoud te geven en door het opzetten van een 
monitoringsysteem en klant-tevredenheidsmetingen voorwaarden te scheppen voor de verantwoording van de resultaten van 
De Stuw aan de raad.

Uitwerking:
1. Toets de prestaties van De Stuw aan de afspraken in de uitvoerings-overeenkomst en doe daarover verslag aan  
 de raad.
2. Voer eens in de vier jaar een monitor uit op het bereiken van de maatschappelijke effecten door de prestaties van  
 De Stuw in relatie te brengen met gegevens die uit andere bronnen voorhanden zijn.
3. Voer eens per jaar een klanttevredenheidsmeting uit in het kader van de Wmo.
4. Overleg met De Stuw over risicoafdekking.

C. Ambtelijk apparaat
De aanbevelingen aan het ambtelijk apparaat liggen in lijn met de eerdere constateringen dat het tijdpad van de subsidiecyclus 
noch overeenkomt met het tijdpad uit de eigen gemeentelijke verordening noch met die van de WILL- systematiek.

Aanbeveling C:
Wij bevelen het college aan om de ambtelijke organisatie bij de subsidiëring het tijdspad van de WILL-cyclus nauwgezetter na 
te laten leven en de toetsing op resultaten van De Stuw en de verantwoording systematisch aan te pakken.
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Uitwerking:
1. Pas de subsidieverordening aan ten aanzien het moment van de subsidieaanvraag (1 juli in plaats van 1 mei) en leg die  
 ter vaststelling voor aan de raad.
2. zorg voor het afgeven van de beschikking voor het eind van het jaar.
3. Betrek de toetsing van de jaarstukken bij het opstellen van de opdrachtformulering van het jaar daarop.
4. Wissel relevante gegevens uit met andere bronnen ten behoeve van de monitoring (GGD, zorg, politie,  
 onderwijs et cetera). 

D. De Stuw
zoals geschetst in hoofdstuk 2 is de bedrijfsvoering van De Stuw nog niet volledig ingericht op de wijze van verantwoording 
die de WILL-systematiek vraagt. De verantwoording van de resultaten is daarom niet optimaal. De aanbeveling aan De Stuw 
is gericht op het verbeteren van die situatie.

Aanbeveling D:
De Stuw wordt geadviseerd de voorwaarden te scheppen voor de verantwoording op de resultaten van de organisatie door 
gerichte registratie van de productie en het systematisch uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken en daarover in de 
jaarverslagen te verantwoorden. 

Uitwerking: 
1. Registreer de activiteiten van De Stuw in termen van de productienormen uit de uitvoeringsovereenkomst.
2. Leg in de jaarverslagen verantwoording af op de productienormen. 
3. Beschrijf de bijdrage aan de maatschappelijke effecten (toegevoegde waarde van De Stuw) die niet door de  
 productienormen gevat worden.
4. Voer jaarlijks klanttevredenheidsonderzoeken uit voor de publieksactiviteiten 
 (per jaar kan een doelgroep gekozen worden).
5. Adviseer het college en zo nodig de raad over nieuw in te zetten activiteiten.
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5 .  B E S T U U R L I J K E  R E A C T I E  V A N  H E T  C O L L E G E

Afdeling werk welzijn en Educatie
  

 Postbus Postbus 500

Rekenkamer Gemeente Hardenberg  7770 BA Hardenberg

Postbus 500 Bezoekadres Stephanusplein 1

7770 BA HARDENBERG  7772 BR Hardenberg

 Openingstijden ma t/m do van 08.00 - 16.00 uur

t.a.v. de heer G.H.M.Masselink  do van 16.00 - 20.00 uur op afspraak

  vr  van 08.00 - 12.00 uur

 Telefoon 0523 - 289111

 Fax 0523 - 268245

 E-mail gemeente@hardenberg.nl

 Internet www.hardenberg.nl

    

    

 Uw brief van 25 januari 2008 Behandeld door F. Kelkensberg 

    

 Uw kenmerk  001/2008 Doorkiesnummer   

    

 Ons kenmerk  2008/FKEL/129701 Cluster Welzijn  Hardenberg, 13 februari 2008.

    

  Onderwerp  bestuurlijke reactie op concept Onderzoeksrapport “de Stuw”.

Geachte heer Masselink,

Onze algemene conclusie op basis van uw onderzoek is dat  de huidige sturingsrelatie tussen ons college 

en Stichting De Stuw over het algemeen goed is, maar op onderdelen bijsturing behoeft. 

Dit leiden wij o.a. af uit uw zinsnede op blz. 5: “De Stuw doet wat is afgesproken in de uitvoerings- 

overeenkomst en biedt in die zin de gemeente waar voor het geld.” 

Verder hebben  wij  waardering voor de genuanceerde wijze waarop in uw onderzoeksrapport de  

verschillende thema’s worden beschreven. Met u delen wij de mening dat zowel het formuleren, als het 

meten van maatschappelijke effecten en het afrekenen van de instelling daarop zeer complex is. (blz. 23)

Een dergelijke meting  vindt plaats op het niveau van de inhoudelijke doelen van het 

Meerjarenbeleidsprogramma. 
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kaderstelling en subsidieverlening

Met u zijn wij van mening dat de raad met de Toekomstvisie “Hardenberg stapt stevig op de toekomst af” 

en het Meerjarenbeleidsprogramma een helder beleidskader heeft neergezet voor alle onderscheiden  

programmalijnen en in dit geval voor een welzijnsorganisatie als Stichting De Stuw. Deze kaderstellende 

taak past in ons dualistisch stelsel.

De op handen zijnde evaluatie van de Toekomstvisie door de raad zal input geven voor het al dan niet  

bijstellen van de nu gestelde kaders.  Mogelijke bijstelling van deze kaders zal gevolgen hebben voor de 

opdrachten die ons college geeft aan organisaties die binnen de verschillende programmalijnen activiteiten 

en projecten uitvoeren en dus ook voor Stichting De Stuw.

Op deze algemeen kaderstellende wijze geeft de raad richting aan ons college.

Binnen deze kaders geeft ons college aan op welke thema’s/ onderwerpen , bijv.  terug dringen  

problematisch middelen gebruik onder jongeren, opdrachten voor de uitvoering van concrete activiteiten/

projecten door Stichting De Stuw dienen te worden uitgevoerd gekoppeld aan het daarvoor beschikbaar te 

stellen subsidie(budget).

Het vertalen van de thema’s / onderwerpen in concrete projecten en activiteiten is een zaak van de  

ambtelijke organisatie.

Op dit moment herijkt ons college de opdracht aan Stichting De Stuw met name in relatie tot het beleidsplan 

maatschappelijke ondersteuning. Bij deze herijking zullen wij bezien hoe gebruik te maken van de  

aangereikte verbeterpunten in de sturingsrelatie  met De Stuw voor de opdracht voor 2009.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van de gemeente HARDENBERG,

burgemeester, secretaris,

Mr. W. Meulman Mr. W.G.C. Rebergen
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6 .  B E S T U U R L I J K E  R E A C T I E  V A N  D E  S T U w

Aan: de voorzitter van de Rekenkamer Hardenberg,

        de heer C.H. van Woerkom

Per mail: ch_vanwoerkom@wanadoo

Hardenberg, 11 februari 2008

Ref:AB/TN/UITPOST.08A1

Betreft:  reactie onderzoeksrapport rekenkamer betreffende De Stuw

Geachte heer van Woerkom,

Het door u aangeboden rapport: “De Stuw en de gemeente: Een rechter en een linker schoen” heb ik met 

aandacht gelezen. 

Het rapport geeft een helder overzicht op de sturingrelatie van de gemeente en De Stuw. 

De procedure waarlangs het rapport tot stand is gekomen was helder en zorgvuldig.

 

In het rapport lees ik waardering voor de inspanningen van de laatste jaren om conform de  

WILL-systematiek te komen tot een goede inkooprelatie tussen De Stuw en de gemeente Hardenberg. 

In het rapport wordt aangegeven dat dit proces nog niet voltooid is. Hiervan zijn wij ons bewust. Inmiddels 

zijn al een aantal stappen genomen om het proces te vervolmaken.
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Om de gevraagde output informatie conform de WILL systematiek te kunnen leveren is in 2007 specifiek 

voor de sector ontwikkelde programmatuur voor planning & controle aangeschaft. Ook de andere door u 

aangegeven aanbevelingen passen in ons beleid en zullen we ter harte nemen.

Verder wil ik stipuleren hetgeen u aangeeft in paragraaf 4.1 aangaande maatvoering. Duidelijke  

opdrachtverlening, een goed systeem van planning en controle en een goede verantwoording dragen bij 

aan de kwaliteit van het werk. Het kan ook leiden tot een administratieve last, welke het uitvoerend werk 

frustreert. Ook uw conclusie ten aanzien van effectmeting deel ik. Mijns inziens is er sprake van een 

gedeelde verantwoordelijkheid tussen de gemeente en de instelling in deze. 

Tot slot wil ik aangeven dat dit rapport een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verder vorm en inhoud 

geven van de sturingsrelatie tussen de gemeente Hardenberg en De Stuw. 

De Stuw neemt in deze de aanbevelingen ter harte en zal hier in de komende periode aandacht aan 

geven. 

Net als met een linker en een rechter schoen geldt: ze zijn niet hetzelfde, maar ze kunnen niet zonder 

elkaar. 

Hoogachtend,

Drs. A.J.M. Bouwmeester

Directeur bestuurder De Stuw.
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7 .  N A w O O R D  R E K E N K A M E R  H A R D E N B E R G

Allereerst woorden van dank voor de goede en plezierige samenwerking met de onderzoeksbureaus Partners en Pröpper  

(1e fase) en BMC (2e fase).

Ook de samenwerking met het gemeentelijk apparaat en de directie/bestuurder en de Raad van Toezicht van De Stuw  

verdient een pluim, naast de medewerking van de diverse raadsfracties als respondenten tijdens de 2e fase van het  

onderzoek.

De Rekenkamer Hardenberg constateert met gepaste tevredenheid, dat de uiteindelijke conclusies en aanbevelingen van dit 

onderzoek, in z’n algemeenheid, tot positieve bestuurlijke reacties heeft geleid.

De Stuw-bestuurder geeft concreet aan dat de aanbevelingen passen in het door De Stuw uitgezette beleid.

Het college van Burgemeester en Wethouders plaatst zich ten aanzien van de aanbevelingen wat meer op de achtergrond 

door niet inhoudelijk te reageren op de aanbevelingen aan haar adres en laat een en ander blijkbaar over aan de menings-  

en/of besluitvorming door de gemeenteraad.

Tenslotte blijft de Rekenkamer Hardenberg nog even in spanning wat er gebeurt met de aanbevelingen die expliciet aan het 

adres van de gemeenteraad zelf zijn geformuleerd.

Dit onderzoek biedt nl. niet alleen de drie gremia: B&W , het ambtelijk apparaat (via B&W) en De Stuw de nodige  

verbeterpunten, maar ook het hoogste beslissingskader van de gemeente: de gemeenteraad.
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1. Gesignaleerde aandachts- en knelpunten:
 Toenemende groep scholieren heeft thuis om 
 verschillende redenen geen opvang.

2. Relatie gemeentelijk beleid:
 Doel:  zelfredzaamheid.
 Prestatieveld: Preventieve voorzieningen voor kinderen,  
 jeugdigen of ouder met problemen met opgroeien en  
 opvoeden.

3. Opdrachtnummer:
 I.1 Het geven van op preventie gerichte ondersteuning  
 van jeugdigen met problemen met opgroeien en van  
 ouders met problemen met opvoeden.

4. Projectdoelstellingen:
 Opvang bieden aan scholieren tijdens de vrije uren of na  
 schooltijd.

 Prestatie indicatoren:
 40 vaste bezoekers.
 Vijf middagen per week open.

5. Samenwerkende instanties of personen:
 Voortgezet onderwijs.
 Leerplichtambtenaar.

6. Hoofdactiviteiten van De Stuw:
 Openstelling/netwerkcoördinatie/flexibele begeleiding.

7. Totale ureninvestering De Stuw in 2007:
 Op jaarbasis 618 uur:  375 uur openstelling.
   112 uur netwerk coördinatie.
   131 uur flexibele begeleiding.

8. Overige financieringsbronnen:
 Voor grotere of bijzondere activiteiten (met uitzondering van  
 voorlichtingsactiviteiten) zullen fondsen worden benaderd en  
 zal aan de deelnemers een bijdrage worden gevraagd.

9. Tijdsindicatoren:
 (Beoogde) Startdatum: (Beoogde) einddatum:
 Continu 1 januari 2007 t/m 31 december 2007

10. Korte projectomschrijving en werkwijze:
 Het scholierencafé is van maandag tot en met vrijdag  
 geopend van 15.00 uur - 17.00 uur. Onder het genot van  
 een kopje thee/koffie kunnen de gebeurtenissen van de  
 dag worden besproken. Aansluitend kan (onder  
 begeleiding) het huiswerk worden gemaakt. Er vindt  
 overleg met het voortgezet onderwijs plaats over de  
 wijze waarop de huiswerkbegeleiding wordt ingevuld en  
 waar nodig wordt een individueel plan van aanpak  
 opgesteld. In het scholierencafé kunnen jongeren  
 verder uitgebreide informatie vinden over zaken die hen  
 bezighouden en waar nodig vindt verwijzing plaats naar  
 de jeugdhulpverlening.
 Vormt een belangrijk project met betrekking tot de  
 ontwikkeling toekomstvisie Ojeesee.

B I J L A G E  1 :  V O O R B E E L D  P R O J E C T K A A R T  D E  S T U w

 I.1.1 SCHOLIERENCAFé - 2007
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B I J L A G E  2 :  B R O N N E N L I J S T

Subsidiedossier 2005, 2006, 2007
Bestaande uit: opdrachtformulering, conceptoffertes en definitieve offertes, gespreksverslagen over de bespreking van de 
offertes, de uitvoeringovereenkomst, de subsidiebeschikking en het jaarverslag.

Algemene subsidieverordening Cultuur, Sport en Welzijn, gemeente Hardenberg 26 februari 2004.

Algemene wet bestuursrecht.

Welzijn Informatievoorziening Lokaal en Landelijk, handleiding productenboek, 30 mei 2005.

Welzijn Informatievoorziening Lokaal en Landelijk, handleiding cyclus jaarbeschikking, mei 2006.

Toekomstvisie gemeente Hardenberg, 2004.

Meerjarenbeleidplan gemeente Hardenberg, november 2005.

Collegeprogramma 2006-2010, gemeente Hardenberg, 2006.

Website SROI over de methodiek van SROI.

Het organiseren van maatschappelijk ondernemerschap, BMC, augustus 2007.
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B I J L A G E  3 :  S M A R T - D O E L E N

De mate waarin resultaten gehaald worden is beter controleerbaar naarmate doelstellingen meer evalueerbaar zijn. 
Evalueerbaar is: 
Specifiek:  dat wil zeggen eenduidig te interpreteren doelen. 
Meetbaar:  de doelbereiking kan aan de hand van eenduidige normen worden getoetst en vastgesteld. 
Tijdgebonden:  de precisie waarmee wordt aangegeven wanneer de doelstelling moet zijn gerealiseerd. Blijft dit 
  onbepaald, blijft dit globaal, bijvoorbeeld de middenlange termijn, of wordt dit concreet met een jaartal of 
  zelfs een datum aangegeven? 

Specifiek 
 Score  Indelingsregels  Voorbeeld 
1 = onvoldoende  zeer vage formulering.  Om alle ruimtelijke ontwikkelingen die gewenst  
   en/of noodzakelijk zijn mogelijk te maken  
   moet vroegtijdig rekening gehouden worden  
   met allerlei milieu-aspecten. 
2 = matig  Vage formulering waarop doel  Beheersen van alle ernstige gevallen van
  betrekking heeft.  bodemverontreiniging in 2030. 
3 = vrij goed  Reikwijdte niet helemaal helder.  Inkomensondersteuning ter voorkoming van
   armoede en bevordering van 
   maatschappelijke participatie. 
4 = goed  Eenduidig, heldere ambitie en  Instroombeperking: 35% van de
  afbakening/reikwijdte helder.  aanmeldingen bij het CWI. 

Meetbaar 
 Score  Indelingsregels  Voorbeeld 
1 = onvoldoende  Algemeen - bevorderen of actualiseren  De handhaving in de openbare ruimte
  van iets.  is integraal georganiseerd. 
2 = matig  Ordinale aanduiding - meer dan nu/ De feitelijke onveiligheid, criminaliteit
  algemene kwaliteit. Het verbeteren van  en overlast zijn verminderd.
  de kwaliteit.   
3 = vrij goed  Kwantitatieve aanduiding aspect  Minimaal een meerdaagse bestuurlijke
  doelstelling/specifieke kwaliteit aspect  oefening en daarnaast per deelproces
  doel (nominaal resultaat).  minimaal een oefening. 
4 = goed  Kwantitatieve aanduiding voor kern  Minimaal 99% van de toegekende
  doelstelling/kwantiteit ook werkelijk  bijstandsaanvragen wordt rechtmatig
  vast te stellen/ specifieke kwaliteit geheel  verstrekt. 
  doel (nominaal resultaat)/verwijzing naar 
  0-meting indien een verschil bereikt moet 
  worden.  

Tijdgebonden 
 Score  Indelingsregels  Voorbeeld 
1 = onvoldoende  Geen tijdsbepaling.  550 Wsw-plaatsen. 
2 = matig  Middenlange termijn/lange termijn.  Beheersen van alle ernstige gevallen van 
   bodemverontreiniging in 2030. 
3 = vrij goed  Binnen marge van aantal jaren.  In 2010 is het dodelijk aantal slachtoffers in de 
   stadsregio Rotterdam 30% lager dan het 
   gemiddelde in de jaren 1997-1999 en het aantal 
   ziekenhuis-gewonden is gedaald met 25%. 
   Vlaardingen levert daaraan een proportionele 
   bijdrage. 
4 = goed  Jaartal/datum 
  Alle activiteiten die dit jaar gepland zijn. Uitstroomtaakstelling van 130 cliënten in 2007. 
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Gemeente Hardenberg

Stephanusplein 1

Postbus 500

7770 BA Hardenberg  

Tel.: 0523 289 111

Fax: 0523 261 129

E-mail: gemeente@hardenberg.nl 


