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Samenvattende conclusies 

Inleiding
Door Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam (verder: BI) is een 
risicoanalyse uitgevoerd op het proces van welzijnssubsidiëring in Stadsdeel 
Amsterdam Zuidoost (verder: Zuidoost). Deze risicoanalyse maakt in feite deel 
uit van 2 opdrachten:  
n Allereerst is de analyse de eerste van in totaal 8 deelanalyses (bij 

stadsdelen en diensten) in het kader van de Stadsbrede Integriteit 
Risicoanalyse naar Subsidies (SIRA-S). 

n Daarnaast maakt de analyse deel uit van de opdracht die de Burgemeester 
aan BI verstrekte naar aanleiding van een artikel gepubliceerd in de 
Volkskrant in het najaar van 2006.

Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste conclusies die 
het resultaat zijn van de uitgevoerde risicoanalyse in Zuidoost. Om de 
bevindingen goed te kunnen interpreteren is het belangrijk dat de lezer zich 
realiseert dat een risicoanalyse primair bedoeld is om op te sporen wat er, 
op het gebied van integriteit, mis zou kunnen gaan in een organisatie. Het 
gaat om de beschrijving van een ongewenste situatie of integriteitschending 
die in de toekomst zou kunnen plaatsvinden gezien de in de organisatie 
aangetroffen wijze van organiseren en het huidige niveau van beheersen. 
De als risico’s omschreven situaties behoeven niet daadwerkelijk, feitelijk 
geconstateerde integriteitschendingen te betreffen. Dit rapport is een 
uitzonderingsrapportage: alle zaken die goed op orde zijn, waar geen 
risico’s uit voortvloeien worden niet genoemd. De analyse, beschrijving 
en inschatting van de risico’s in deze rapportage heeft plaatsgevonden op 
basis van uitgebreide interviews met 32 medewerkers, leidinggevenden en 
portefeuillehouders. Daarnaast is beperkt onderzoek gedaan naar diverse 
schriftelijke bronnen. Voor een overzicht van geraadpleegde bronnen wordt 
verwezen naar de bijlagen. 
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Conclusie 1: Het proces van welzijnssubsidiëring is inherent, dus altijd en overal, kwetsbaar voor 
integriteitschendingen 
Het verstrekken van (welzijns)subsidies door de overheid is een inherent kwetsbaar proces. Dat 
betekent dat subsidieverstrekking door welke overheidsinstantie dan ook, altijd en overal in zekere 
zin kwetsbaar is voor integriteitschendingen. Deze inherente kwetsbaarheid wordt onder andere 
veroorzaakt door de volgende factoren: 
n Overheid en gesubsidieerde instellingen kennen een grote wederzijdse afhankelijkheid. Zij zijn tot 

op zekere hoogte op elkaar aangewezen voor de verwezenlijking van zowel gemeenschappelijke 
als niet-gemeenschappelijke doelstellingen. 

n Lokale politiek en maatschappelijk middenveld zijn sterk met elkaar verweven. Deze situatie, die 
geldt in heel Nederland, levert altijd het gevaar op van daadwerkelijke belangenverstrengeling dan 
wel de schijn of beschuldiging daarvan. 

n Subsidiëring veronderstelt meer afstand en minder invloed van overheid. Dit maakt controle door 
de overheid op gesubsidieerde organisaties en de wijze waarop de gesubsidieerde bedragen 
worden besteed per definitie lastig qua organisatie en uitvoering. 

n Er wordt algemeen onderkend dat de effectiviteit van welzijnswerk lastig is te meten. Dit 
hangt onder meer samen met de complexiteit van het definiëren van doelen en subdoelen, de 
onzekerheid over de relatie tussen gesubsidieerde acties en de gedefinieerde doelen en de rol die 
de kwaliteit van de uitvoering speelt in de effectiviteit van de activiteiten. 

Conclusie 2: Er is de laatste jaren in Stadsdeel Amsterdam Zuidoost op het gebied van 
(welzijns)subsidiëring aantoonbaar veel verbeterd. Verdere verbetering kan worden behaald door 
het op orde brengen van het proces op een drietal punten die nu nog risicoverhogend werken
Het stadsdeel heeft in de afgelopen jaren aantoonbare verbeteringen geboekt waar het gaat om de 
bedrijfsvoering en de beheersing van het proces van welzijnssubsidiëring. Belangrijke verbeteringen 
zijn bijvoorbeeld de vernieuwde subsidieverordening en de aanschaf van het subsidievolgsysteem dat 
momenteel wordt geïmplementeerd. 

Op dit moment is sprake van 3 belangrijke risicoverhogende factoren: 
n De beleidsvorming is weinig samenhangend en er is sprake van te weinig visie en reflectie op het 

gevoerde beleid en de effectiviteit daarvan;
n De besluitvorming is onvoldoende gereguleerd en mede daardoor laat de transparantie en 

controleerbaarheid van besluiten te wensen over; 
n De controle door het stadsdeel op de uitvoering van gesubsidieerde activiteiten is niet voldoende 

georganiseerd.  

2.1 Beleidsvorming is op dit moment weinig samenhangend, daarnaast is sprake van te weinig 
visie en reflectie op het gevoerde beleid en de effectiviteit daarvan

Er is binnen de sector die is belast met welzijnssubsidiëring Zuidoost (MO) te weinig sturing op ad-
hoc werkzaamheden en verzoeken. Mede daardoor is er te weinig tijd beschikbaar (gemaakt) voor 
structurele, lange termijn beleidsvorming en reflectie. Binnen MO ontbreekt het op veel terreinen 
aan actueel vastgesteld beleid. Waar beleid wel aanwezig is, biedt het onvoldoende houvast bij de 
beoordeling van subsidieaanvragen. Het beleid vertoont weinig onderlinge samenhang. Gebrek aan 
reflectie brengt het lerend vermogen van de organisatie (en de ontwikkeling van de organisatie op 
noodzakelijk geachte punten) in gevaar. Dit kan een negatief effect hebben op de effectiviteit van de 
organisatie op dit punt en het ad-hoc karakter van de werkzaamheden versterken. 

2.2 De besluitvorming is onvoldoende gereguleerd en mede daardoor laat de transparantie en 

1 In bijlage 3  wordt meer in detail ingegaan op de manier waarop het proces van welzijnssubsidiëring in Zuidoost verloopt.
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controleerbaarheid van besluiten te wensen over
Het proces van welzijnssubsidiëring1 is onvoldoende gereguleerd. In het proces is onvoldoende 
sprake van procedures, voor eenieder geldende criteria, kaders en algemeen geldende, vastgelegde 
afspraken over uitvoering. Ambtenaren zijn veelal aangewezen op hun eigen werkmethoden, 
afwegingen en prioriteitstelling. Een proces dat onvoldoende is gereguleerd is extra kwetsbaar 
voor integriteitschendingen en de schijn of beschuldiging daarvan. Gebrek aan kaders bemoeilijkt 
bovendien de controle op werkzaamheden en het afleggen van verantwoording en maakt willekeur 
en/of de schijn daarvan mogelijk. De hierboven beschreven kwetsbaarheid wordt in Zuidoost 
versterkt. Vooral omdat in Zuidoost waar het gaat om welzijnssubsidiëring een werkpraktijk is ontstaan 
die onvoldoende waarborgen biedt dat alle leden van het Dagelijks Bestuur op de hoogte gesteld 
worden van belangrijke ambtelijke kanttekeningen, waarschuwingen en alternatieven.  

2.3 De controle door het stadsdeel op de uitvoering van gesubsidieerde activiteiten is niet 
voldoende georganiseerd 

Waar het gaat om controle van gesubsidieerde organisaties zijn de volgende onvolkomenheden 
zichtbaar: 
n Het ontbreekt aan een gestructureerde planning van controlewerkzaamheden door het stadsdeel; 
n De controle is niet goed gereguleerd en te afhankelijk van personen;
n De controles die worden uitgevoerd zijn te eenzijdig. 

Gesubsidieerde organisaties worden niet structureel door het stadsdeel gecontroleerd op de wijze 
van uitvoering. Net als in de rest van het proces ontbreekt het aan expliciete regulering. De mate 
waarin en de wijze waarop controle plaatsvindt varieert sterk tussen medewerkers. Het ontbreekt 
in de organisatie aan een werkelijk beeld of gesubsidieerde activiteiten daadwerkelijk worden 
uitgevoerd en of ze worden uitgevoerd volgens afspraak. Er is te veel sprake van papieren- en 
bureaucontrole. Er wordt te weinig in de praktijk, in het “veld” gecontroleerd. Medewerkers zijn bij 
controle afhankelijk van de door instellingen beschikbaar gestelde documenten. De controle kan 
worden bemoeilijkt door de onvoldoende kwaliteit en tijdigheid van door gesubsidieerde organisatie 
opgeleverde gegevens. En door twijfel over de juistheid van deze gegevens, die niet objectief zijn 
vastgesteld 

Conclusie 3:  De combinatie van de inherente kwetsbaarheid en de aangetroffen 
risicoverhogende factoren heeft belangrijke gevolgen voor Stadsdeel Zuidoost
Zowel de inherente kwetsbaarheid van het proces van welzijnssubsidiëring (conclusie 1) als de in 
Zuidoost aangetroffen risicoverhogende factoren (conclusie 2) leiden voor Stadsdeel Amsterdam 
Zuidoost tot een situatie waarin: 
n het stadsdeel geen structureel en actueel inzicht heeft in de mate waarin gesubsidieerde 

activiteiten daadwerkelijk en volgens afspraak worden uitgevoerd; 
n er in het gehele proces van welzijnssubsidiëring een vergroot risico op integriteitschendingen 

bestaat, omdat door de wijze waarop besluitvorming plaatsvindt oneigenlijke2 motieven van 
doorslaggevende betekenis kunnen zijn zonder dat dit wordt opgemerkt; 

n (de leden van) het Dagelijks Bestuur en het ambtelijk apparaat te weinig worden beschermd tegen 
de opgewekte schijn van belangenverstrengeling en onterechte beschuldigingen hiervan. 

 

2 Oneigenlijke motieven: 
- motieven die zijn gebaseerd op bijvoorbeeld belangenverstrengeling, vriendjespolitiek of cliëntelisme;
- motieven waarbij op een andere wijze bewust onvoldoende rekening is gehouden met de rechten, belangen en wensen 

van personen die bij de uiteindelijke beslissing zijn betrokken
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1.1 Opdrachtbeschrijving 

Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam 
(verder: BI) heeft een risicoanalyse uitgevoerd op 
het proces van welzijnssubsidiëring in Stadsdeel 
Amsterdam Zuidoost (verder: Zuidoost). Deze 
risicoanalyse maakt in feite deel uit van 2 op-
drachten:  
n Allereerst is de analyse de eerste van in totaal 

8 deelanalyses (bij stadsdelen en diensten) in 
het kader van de Stadsbrede Integriteit Risico-
analyse naar Subsidies (SIRA-S). 

n Daarnaast maakt de analyse deel uit van de 
opdracht die de Burgemeester aan BI verstrek-
te naar aanleiding van een artikel gepubliceerd 
in de Volkskrant in het najaar van 2006.  

De analyse is door de risicoanalisten van het 
Bureau Integriteit uitgevoerd op basis van 32 
interviews met medewerkers, leidinggevenden en 
bestuurders. Daarnaast is een beperkt onderzoek 
van schriftelijke bronnen uitgevoerd. In bijlage 
1 treft u meer informatie over de interviews. In 
bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de 
geraadpleegde schriftelijke bronnen. 

1.2 Opmerkingen over risicoanalyse als metho-
diek 

De risicoanalyses van Bureau Integriteit Amster-
dam zijn bedoeld om gemeentelijke diensten en 
stadsdelen inzicht te verschaffen in de risico’s die 
organisatie en medewerker in een bepaald pro-
ces of onderdeel van de organisatie lopen op het 
gebied van integriteit. Risicoanalisten beschrijven 
aan de hand van diverse technieken waarvan het 
interviewen van medewerkers de belangrijkste 
is, de huidige situatie zoals deze in de dagelijkse 
werkpraktijk verloopt. Op basis van deze bevin-
dingen wordt door de analisten een expert-be-
oordeling gemaakt van risico’s die de organisatie 
op dat moment en in de beschreven omstandig-
heden loopt. Naast de beschreven werkpraktijk 
wordt hierbij ook rekening gehouden met de 
aard (en kwetsbaarheid) van het onderzochte 
proces. Voor een goede interpretatie van de 
hiernavolgende risicoanalyse is het belangrijk het 
volgende op te merken: 

n De als risico’s omschreven situaties behoeven 
niet daadwerkelijk, feitelijk geconstateerde 
integriteitschendingen te betreffen; 

n Een analyse van risico’s is een beschrijving 
en verklaring van situaties die zich binnen de 
organisatie mogelijk kunnen voordoen. Lei-
dend hierbij is de vraag welke risico’s er ook na 
invoering van diverse beheersmaatregelen in 
de praktijk overblijven. Niet de aanwezigheid 
van bepaalde maatregelen, maar hun werkelijk 
reducerende werking ten aanzien van het risico 
staat hierbij voorop; 

n Het doel van een risicoanalyse is preventief: 
door de risico’s te constateren en (indien 
mogelijk) te beheersen kan worden voorkomen 
dat ongewenste situaties zich in de toekomst 
wellicht (meer) voordoen of voortduren. De 
risicoanalyse is gericht op organisatieontwikke-
ling, op verbeteren en op de toekomst; 

n Wanneer het in de tekst gaat om risicoverho-
gende factoren, dan worden factoren beschre-
ven die op zichzelf geen integriteitrisico zijn, 
maar dergelijke risico’s wel kunnen katalyseren. 
Met katalyseren wordt in dit geval bedoeld 
dat deze factoren zowel het zich voordoen van 
de risico’s kunnen bewerkstelligen of bespoe-
digen als de schade die hierdoor kan worden 
veroorzaakt kunnen vergroten; 

n Tenslotte is het belangrijk vast te stellen dat 
deze risicoanalyse het karakter draagt van een 
uitzonderingsrapportage. Dit impliceert dat 
in de rapportage slechts die elementen zijn 
opgenomen die als risico of zwakke plek in het 
proces worden beschouwd. Risico’s die als vol-
doende beheerst worden beschouwd evenals 
goed functionerende beheersmaatregelen, zijn 
niet opgenomen. 

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de inherente 
kwetsbaarheid van het proces van welzijnssubsi-
diëring. Hier wordt beschreven waarom dit pro-
ces van nature kwetsbaar is. In hoofdstuk 3 wordt 
beschreven op welke drie punten het proces van 
welzijnssubsidiëring in Zuidoost verder verbe-
terd kan worden. In hoofdstuk 4 worden enkele 
globale aanbevelingen gedaan. In bijlage 3 wordt 

1. Inleiding 
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het proces van welzijnssubsidiëring in meer detail 
beschreven. Bijlage 4 geeft een overzicht van het 
op dit terrein in Zuidoost vigerende beleid. 

1.4 Woord van dank

Het uitvoeren van deze risicoanalyse is alleen 
mogelijk geweest doordat de geïnterviewde 
medewerkers en bestuurders van Stadsdeel 
Zuidoost de analisten van het Bureau Integriteit 
ruimhartig hebben laten delen in hun kennis en 
ervaring. Zij hebben ons vrijwel allemaal zonder 
terughoudendheid laten delen in hun visie op 
de organisatie, de processen en praktische en 
morele dilemma’s waarvoor zij zich geplaatst zien. 
Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam 
is veel dank verschuldigd aan eenieder binnen 
het stadsdeel die op welke manier dan ook een 
bijdrage heeft geleverd aan het totstandkomen 
van dit rapport. 
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Risico 
 
 

Willekeur / onzorgvuldigheid bij toe- 
en afwijzen subsidieaanvragen 

Schijn van willekeur / onzorgvuldig-
heid bij toe- en afwijzen subsidieaan-
vragen

Oneigenlijke motieven bij toe- en 
afwijzen van subsidieaanvragen3 

Schijn van oneigenlijke motieven bij 
toe- en afwijzen van subsidieaanvra-
gen

Gesubsidieerde organisatie voert 
gesubsidieerde activiteiten niet, niet 
effectief of niet volgens afspraak uit

Inadequate controle op gesubsidieer-
de organisaties waardoor ondoelma-
tige en/of onrechtmatige besteding 
kan plaatsvinden of voortduren

Ambtelijk 
apparaat 

*
 

*
 

 

*
 

*
 

 

 
 

*  
 

Portefeuille 
houder 

*
 

*
 

 

*
 

*
 

 

 
 

 
 
 

Dagelijks 
Bestuur  

*
 

*
 

 

*
 

*
 

 

 
 

 
 
 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het proces van welzijns-
subsidiëring als inherent kwetsbaar beschreven. 
Niet alleen in Zuidoost, niet alleen in Amsterdam 
maar in iedere gemeente in Nederland worden 
inherente, van nature bij het proces horende inte-
griteitsrisico’s gelopen. Deze risico’s worden in dit 
hoofdstuk benoemd. Daarnaast wordt beschre-
ven waarom dit proces inherent kwetsbaar is. 

2.2 Inherent: dus altijd en overal kwetsbaar

Welzijnssubsidiëring is een inherent kwetsbaar 
proces. Het is niet mogelijk alle risico’s binnen 
dit proces uit te sluiten. De inherente risico’s zijn 
opgenomen in onderstaande matrix. Hierbij zijn 

voor de volledigheid ook (grijs gekleurd) de risi-
co’s opgenomen die zich afspelen bij de subsidie-
ontvangers en die zich derhalve buiten de scope 
van deze risicoanalyse bevinden. Of en in welke 
mate de hier als risico’s omschreven situaties zich 
in een specifieke organisatie ook daadwerkelijk 
zullen voordoen en de impact die dit met zich 
mee zou brengen, verschilt per organisatie en is 
mede afhankelijk van de mate van beheersing 
van het proces en specifieke risicoverhogende 
factoren in de organisatie. 

2.3 Aard en reden van deze inherente kwets-
baarheid 

De inherente kwetsbaarheid van het proces van 
welzijnssubsidiëring wordt, in ieder geval4 veroor-

2 Welzijnssubsidiëring is een inherent kwetsbaar proces

3 Oneigenlijke motieven: 
- motieven die zijn gebaseerd op bijvoorbeeld belangenverstrengeling, vriendjespolitiek of cliëntelisme;
- motieven waarbij op een andere wijze bewust onvoldoende rekening is gehouden met de rechten, belangen en wensen 

van personen die bij de uiteindelijke beslissing zijn betrokken.
4 De hier uitgevoerde risicoanalyse is een eerste in een serie van 8 risicoanalyses over dit onderwerp die gemeentebreed 

worden uitgevoerd.  Pas wanneer alle deelanalyses zijn afgerond kan met meer zekerheid en meer volledigheid iets worden 
gezegd over de mate waarin de kwetsbaarheid inherent is en de oorzaken daarvan. 

Categorie 
 
 

Ondoelmatige 
toekenning 
 

Onrechtma-
tige toeken-
ning 

Ondoelmatige 
/ onrecht- 
matige  
besteding 

 
 

Door wie: 

Ont- 
vanger 

 

 
 

 

 
 

*
 

 

 
 
 

Matrix 1:  Inherente risico’s van subsidieverstrekking en betrokkenen
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zaakt door de volgende vier factoren: 
n Wederzijdse afhankelijkheid 

Overheid en gesubsidieerde instellingen ken-
nen een grote wederzijdse afhankelijkheid. 
Zij zijn op elkaar aangewezen voor de verwe-
zenlijking van zowel gemeenschappelijke als 
niet-gemeenschappelijke doelstellingen. De 
overheid en de politiek hebben de gesubsidi-
eerde organisaties nodig. Zonder hen kunnen 
belangrijke maatschappelijke doelen niet of 
minder goed worden gerealiseerd. Tegelijker-
tijd kunnen de meeste gesubsidieerde organi-
saties zonder overheidssteun niet bestaan. 

n Verwevenheid lokale politiek en maatschappe-
lijk middenveld 
Het volgende citaat is afkomstig uit een werk-
document dat een werkgroep van de raad van 
Zuidoost heeft opgesteld5: “Lokale politiek 
en het maatschappelijk middenveld  (waaron-
der gesubsidieerde organisaties) zijn overal in 
Nederland nauw met elkaar verbonden. Deze 
verwevenheid kent voor- en nadelen. Heel in 
het algemeen kan deze verweving de verte-
genwoordigende kracht van raad en politiek 
versterken. Het kan echter ook leiden tot al-
lerlei vormen van belangenverstrengeling. Die 
verstrengeling kan de rechtvaardigheid, doel-
matigheid en rechtmatigheid van het beleid 
aantasten, het imago en de geloofwaardigheid 
van de politiek schaden, leiden tot ongewens-
te machtsconcentraties in het maatschappelijk 
middenveld en het democratisch proces cor-
rumperen. De gevaren van belangenverstren-
geling dreigen overal waar lokaal overheids-
beleid het maatschappelijk middenveld raakt. 
En zijn dus ook groot daar waar het gaat om 
subsidiëring”. 

n Spanningsveld tussen controle en op afstand 
plaatsen 
Subsidiëring veronderstelt de uitvoering van 
door de overheid gewenste activiteiten door 
anderen dan die overheid zelf. De overheid 
kiest er voor deze activiteiten niet in eigen be-
heer uit te voeren, maar door anderen te laten 
verzorgen. Hierdoor komt de overheid per de-
finitie op afstand te staan en geeft zij invloed 
uit handen. De overheid verstrekt aanzienlijke 

geldbedragen aan instellingen voor de uitvoe-
ring van in haar ogen belangrijke activiteiten. 
De controle op de wijze waarop deze gelden 
worden besteed en de activiteiten worden 
uitgevoerd is lastig in organisatie en uitvoe-
ring. Onder meer vanwege de uitvoering op 
afstand en de uitvoering door niet-overheids-
organisaties. Subsidiëring brengt op deze wijze 
voor iedere overheidsorganisatie inherent het 
spanningsveld met zich mee  tussen enerzijds 
het bewaren van afstand ten opzichte van de 
uit te voeren activiteiten en instellingen en het 
behouden van controle over deze activiteiten 
en instellingen anderzijds. 

n Effectiviteit van het welzijnswerk en van wel-
zijnsinstellingen is lastig te meten 
Er wordt algemeen onderkend dat de effec-
tiviteit van welzijnswerk lastig is te meten. Dit 
hangt onder meer samen met: 
- De complexiteit van het definiëren van doe-

len en subdoelen.  
Het gaat om ingewikkelde maatschappe-
lijke problematiek, waarover ook nog eens 
wetenschappelijke, culturele en politieke 
verschillen van inzicht bestaan; 

- De onzekerheid over het effect van gesub-
sidieerde activiteiten op de gedefinieerde 
doelen. 
De onderliggende maatschappelijke proble-
matiek (bijvoorbeeld vroegtijdig schoolver-
laten) kent meerdere oorzaken tegelijkertijd. 
Meestal is het niet realistisch te denken dat 
één enkele activiteit het doel kan verwezen-
lijken. Het is vaak zelfs onzeker of alle ge-
formuleerde activiteiten samen voldoende 
zijn om een deelprobleem op te lossen. En 
bovendien is vaak onduidelijk of, hoe en in 
welke mate de verschillende activiteiten op 
elkaar inwerken; 

- De grote rol die de kwaliteit van de uitvoe-
ring speelt in de effectiviteit van de activitei-
ten.  
Veelal is de kwaliteit van de uitvoering van 
de activiteit beslissend voor de effectiviteit 
er van. De kwaliteit van de uitvoering laat 
zich kwantitatief moeilijk of zelfs helemaal 
niet meten. 

5 Uit: Lokale politiek, maatschappelijk middenveld en subsidieverlening. Een werkdocument van de raad van Zuidoost. Geba-
seerd op discussie in de werkgroep van raadsleden die werd ondersteund door griffie en Bureau Integriteit.
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3.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is de inherente kwets-
baarheid van het (welzijns)subsidiëringproces 
beschreven. Dit hoofdstuk beschrijft dat het 
(welzijns)subsidieproces in Stadsdeel Zuidoost 3 
belangrijke risicoverhogende factoren kent. Meer 
achtergrond bij het proces zoals dat in Zuidoost 
wordt uitgevoerd en de geconstateerde zwakke 
plekken in dit proces vindt u in bijlage 3. 

3.2 Positieve ontwikkeling ten opzichte van het 
verleden 

Er is de afgelopen jaren in Zuidoost hard gewerkt 
aan het op orde krijgen van het subsidieproces. 
Er zijn daarbij concrete resultaten geboekt, zoals 
de vaststelling van de nieuwe subsidieverorde-
ning en de introductie van het subsidievolgsy-
steem. Medewerkers geven aan dat ten opzichte 
van enkele jaren geleden zaken in positieve zin 
zijn veranderd. En in zijn verslag over 2006 schrijft 
de accountant onder andere dat “het stadsdeel 
in 2006 maatregelen heeft getroffen om de 
(eerder) geconstateerde leemten (in de admini-
stratieve organisatie rondom subsidievaststelling) 
te dichten.” 

Op het moment van de uitvoering van deze ana-
lyse is de sector die is belast met het proces van 
welzijnssubsidiëring (MO) bezig met verbeter-
plannen en acties. Er is met name aandacht voor 
beleidsvorming, onder andere in het kader van 
de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning 
(WMO), en voor de verdere implementatie van 
het subsidievolgsysteem. De resultaten van deze 
nog onder handen zijnde activiteiten zijn niet 
mee gewogen in deze analyse, immers de wer-
king van de voorgenomen maatregelen (en daar-
mee de mate waarin deze gaan bijdragen aan de 
beheersing van risico’s) is op dit moment nog niet 
duidelijk. Wel is duidelijk dat ook de sector vindt 
dat er nog steeds zaken voor verbetering vat-
baar zijn en dat zij zich de nodige inspanningen 
getroost om te blijven verbeteren. 

Hoewel er sprake is van aantoonbare verbeterin-
gen in het proces van welzijnssubsidiëring, kun-
nen toch nog drie belangrijke risicoverhogende 

factoren worden geïdentificeerd: 

n Beleidsvorming: De beleidsvorming kent op 
dit moment weinig onderlinge samenhang, 
daarnaast is sprake van te weinig visie en 
reflectie op het gevoerde beleid en de effecti-
viteit daarvan; 

n Besluitvorming: De besluitvorming is onvol-
doende gereguleerd en mede daardoor laat 
de transparantie en controleerbaarheid van 
besluiten te wensen over; 

n Controle: De controle door het stadsdeel op 
de uitvoering van gesubsidieerde activiteiten is 
niet voldoende georganiseerd.  

Hieronder worden deze punten nader uitgewerkt. 

3.3 Weinig samenhangende beleidsvorming en 
te weinig visie en reflectie op het gevoerde 
beleid 

In de praktijk van de sector wordt een onder-
scheid gemaakt tussen reguliere werkzaamhe-
den en ad-hoc werkzaamheden. Als reguliere 
werkzaamheden worden (grofweg) gezien alle 
werkzaamheden die van te voren gepland kunnen 
worden en die samenhangen met de subsidiecy-
clus en jaarplanning. Als ad-hoc worden gezien 
alle activiteiten die niet voorspelbaar zijn. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om de beantwoording van 
vragen van raadsleden en bestuurders, het voor-
bereiden en bijwonen van onverwachte vergade-
ringen en overleggen en niet geplande ambte-
lijke ondersteuning bij bezoeken of gesprekken 
van portefeuillehouders. Medewerkers geven 
aan dat sprake is van relatief veel van deze als 
ad-hoc getypeerde werkzaamheden. Reguliere 
werkzaamheden moeten regelmatig wijken voor 
ad-hoc verzoeken, incidenten en “klussen” en er 
is te weinig tijd en prioriteit ingeruimd voor lange 
termijn beleid, visievorming en reflectie. 

3.3.1 Er is onvoldoende sturing op ad-hoc 
verzoeken

Een organisatie die bijna voortdurend met ad-hoc 
werkzaamheden wordt geconfronteerd, zal deze 
stroom moeten “managen”. Dat gebeurt binnen 
de sector MO van Stadsdeel Zuidoost nu nog 
niet voldoende, waardoor meer reguliere werk-

3 Het verbeterde proces van welzijnssubsidiëring kent nog 3 risico-
verhogende factoren 
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zaamheden vrijwel altijd moeten strijden met als 
ad-hoc getypeerde werkzaamheden. In de prak-
tijk betekent dit dat reguliere, geplande, werk-
zaamheden vaak onder tijdsdruk moeten worden 
uitgevoerd. Dat heeft onder meer gevolgen voor 
de kwaliteit van werkzaamheden en de door me-
dewerkers ervaren werkdruk. 

De sturing op deze als ad-hoc getypeerde acti-
viteiten is binnen de sector MO op de volgende 
punten voor verbetering vatbaar: 
n Er wordt niet genoeg rekening gehouden 

met ad-hoc werkzaamheden, met name bij 
(capaciteit)planning; 

n Het lijkt haast een automatisme geworden dat 
bestuurlijke verzoeken voorrang krijgen.  
Er is binnen de sector MO, en met name bin-
nen bepaalde afdelingen, een werkpraktijk 
gegroeid waarbij wensen, vragen en verzoe-
ken van bestuurders een zeer hoge prioriteit 
krijgen. Bestuurlijke ad-hoc verzoeken krijgen 
vaak voorrang boven de uitvoering van overige 
werkzaamheden. Soms gaat dit rechtstreeks 
ten koste van reguliere werkzaamheden die 
ook van groot belang zijn; 

n Een deel van de activiteiten die nu als ad-hoc 
worden getypeerd, kunnen worden gepland. 
De als ad-hoc getypeerde verzoeken worden 
voor een deel ten onrechte zo gecatego-
riseerd. Deze activiteiten zijn wel degelijk 
inplanbaar, voorspelbaar en daarmee in feite 
regulier te maken. Zo ontbreekt het bijvoor-
beeld aan een jaarplanning voor de bezoeken 
die portefeuillehouders in het gezelschap van 
ambtenaren aan maatschappelijke instellin-
gen willen brengen. Door het gebrek aan een 
dergelijke planning komen de verzoeken van 
portefeuillehouders om hierbij ambtelijk on-
dersteund te worden voor ambtenaren onver-
wachts, soms zelfs pas op het laatste moment. 

3.3.2 Te weinig tijd en prioriteit voor lange ter-
mijn beleid, visievorming en reflectie

Er is te weinig tijd en prioriteit ingeruimd voor 
lange termijn beleidsvorming en voor reflectie op 
de effectiviteit van de instellingen en de eigen 
organisatie. Het gebrek aan reflectie brengt 
het lerend vermogen van de organisatie (en de 
ontwikkeling van de organisatie op noodzakelijk 
geachte punten) in gevaar. En kan een negatief 
effect hebben op de effectiviteit van de organisa-

tie bij subsidieverstrekking en het ad-hoc karakter 
van werkzaamheden nog verder versterken. 

Binnen MO ontbreekt het op veel terreinen aan 
actueel vastgesteld beleid6. Waar beleid wel aan-
wezig is, biedt het onvoldoende houvast bij de 
beoordeling van subsidieaanvragen. Het beleid is 
veelal verouderd en vertoont weinig onderlinge 
samenhang. Door het gebrek aan lange termijn 
beleid en integrale visie op het werkterrein wordt 
het ad-hoc karakter van beslissingen versterkt. 
Terwijl tegelijkertijd de expertise rol van het amb-
telijk apparaat hiermee wordt uitgehold. Dit kan 
negatieve gevolgen hebben voor de medewer-
kertevredenheid en loyaliteit. Beide kunnen waar 
het gaat om integriteit risicoverhogend werken. 

3.4 De besluitvorming is onvoldoende geregu-
leerd en mede daardoor laat de transparan-
tie en controleerbaarheid van besluiten te 
wensen over 

Het gebrek aan regulering in het proces van wel-
zijnssubsidiëring7 kent belangrijke nadelen. Het 
zorgt voor extra kwetsbaarheid voor integriteit-
schendingen en voor de schijn of beschuldiging 
hiervan. Deze kwetsbaarheid wordt in Zuidoost 
versterkt doordat onvoldoende gewaarborgd 
is dat belangrijke kanttekeningen, adviezen en 
alternatieven van de ambtelijke organisatie door-
klinken in het Dagelijks Bestuur. 

3.4.1 Het proces van welzijnssubsidiëring is niet 
voldoende gereguleerd

Het ontbreekt in het proces van welzijnssubsidi-
ering aan voldoende procedures, voor eenieder 
geldende criteria, kaders en algemeen geldende, 
vastgelegde afspraken over uitvoering. Dit ge-
brek aan regulering geldt voor veel van de activi-
teiten die binnen het proces worden uitgevoerd: 
van de ambtelijke advisering, via het bestuurlijk 
besluit tot de manier waarop prestatieafspraken 
worden gemaakt en de controle daarop. Ambte-
naren zijn grotendeels aangewezen op hun eigen 
werkmethoden, afwegingen en prioriteitstelling. 
Gebrek aan kaders bemoeilijkt de controle op 
werkzaamheden, het bemoeilijkt het afleggen 
van verantwoording en maakt willekeur en/of de 
schijn daarvan mogelijk. 

Het is onmogelijk en ook niet verstandig alle ver-
schillen tussen medewerkers op te willen heffen. 

6 In bijlage 4 wordt in meer detail ingegaan op het binnen MO aanwezige en vigerende beleid(skader).
7 In bijlage 3 wordt meer in detail ingegaan op de manier waarop het proces van welzijnssubsidiëring in Zuidoost verloopt.
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Uiteraard zijn er situaties die vragen om afwijking 
van wat gereguleerd is. Echter, op bepaalde pun-
ten in het proces is regulering en daarmee voor-
spelbaarheid en controleerbaarheid noodzakelijk 
om als overheidsorganisatie voldoende betrouw-
baar en zorgvuldig te zijn. Gebrek aan dergelijke 
regulering, zoals aangetroffen in Zuidoost, maakt 
het toch al kwetsbare proces van subsidiëring 
extra kwetsbaar voor onzorgvuldigheid, schendin-
gen en de schijn daarvan. 

Met name risicovol zijn activiteiten waarin beoor-
delingen plaatsvinden of besluiten worden geno-
men. Zonder regulering is het voor medewerkers 
ook bij deze activiteiten mogelijk, zelfs nood-
zakelijk, hun eigen werkpraktijk te ontwikkelen. 
Hierbij ontstaat per definitie de ruimte voor eigen 
afwegingen die, vanuit het oogpunt van de orga-
nisatie, ongewenst kunnen zijn. Het gebrek aan 
kaders bemoeilijkt dan ook de objectivering van 
beslissingen rondom subsidies. Vooral bij de be-
oordeling van subsidieaanvragen kan het gebrek 
aan afwegingskaders en gereguleerde werkwij-
zen leiden tot willekeur. En tot mogelijkheid van 
integriteitschendingen doordat ruimte ontstaat 
voor het meewegen van oneigenlijke motieven 
bij de wijze waarop instellingen worden behan-
deld en beoordeeld. Naast deze ruimte voor 
daadwerkelijke schendingen, biedt deze situatie 
onvoldoende bescherming tegen de opgewekte 
schijn van belangenverstrengeling of onterechte 
beschuldiging daarvan. Ambtenaren, maar ook 
portefeuillehouders en het Dagelijks Bestuur in 
zijn geheel kunnen zich, door het gebrek aan 
regulering, kaders en transparantie onvoldoende 
verdedigen tegen onterechte beschuldigingen. 

3.4.2 Onvoldoende waarborgen rondom ambte-
lijk advies met betrekking tot subsidiëring

De hierboven beschreven kwetsbaarheid wordt 
in Zuidoost versterkt. Het is namelijk de vraag in 
hoeverre belangrijke kanttekeningen, adviezen en 
alternatieven van het ambtelijk apparaat doorklin-
ken in het Dagelijks Bestuur.

In het proces van welzijnsubsidiëring wordt door 
het Dagelijks Bestuur bepaald welke onderwer-
pen/doelen voor subsidie in aanmerking komen, 
binnen de door de raad vastgestelde beleidska-
ders. Het is vervolgens aan het ambtelijk appa-
raat om op basis van die onderwerpen/doelen 
met concrete voorstellen te komen. Het Dagelijks 
Bestuur besluit uiteindelijk, op basis van het 

ambtelijk advies welke instellingen of organisaties 
subsidie ontvangen. Ten aanzien van het eerste 
en derde onderdeel van het proces (doelbepaling 
en besluitvorming) bestaat uiteraard het primaat 
van de politiek: dat zijn de exclusieve bevoegd-
heden en verantwoordelijkheden van het Dage-
lijks Bestuur. 

Het is de taak van de ambtenaren om, vanuit hun 
expertise, met concrete voorstellen te komen. 
Het ambtelijk advies dient ook de onderbouwing 
van die voorstellen te bevatten, zoals de voorde-
len, nadelen en eventuele alternatieven. Bijvoor-
beeld als er vragen zijn ten aanzien van haalbaar-
heid, financiële risico’s worden gelopen of risico’s 
ten aanzien van het overtreden van (wettelijke) 
regelgeving. In dat geval is het de verantwoorde-
lijkheid van de ambtenaar om dit aan te geven, 
zodat deze elementen mee worden genomen in 
het besluitvormingsproces. De leden van het Da-
gelijks Bestuur zouden waar het gaat om subsidi-
ering met de nodige terughoudendheid moeten 
participeren in het proces van totstandkoming 
van het ambtelijk advies. Het is de verantwoorde-
lijkheid van de portefeuillehouders dat contraire 
adviezen, alternatieven en tegenargumenten in 
de DB-flap worden opgenomen en in het Dage-
lijks Bestuur worden besproken.

Waar het gaat om welzijnssubsidiëring kent Zuid-
oost een werkpraktijk die onvoldoende waarbor-
gen biedt dat het Dagelijks Bestuur belangrijke 
ambtelijke kanttekeningen, waarschuwingen en 
alternatieven mee kan wegen. Hoewel iedere 
portefeuillehouder zijn eigen stijl van werken 
heeft, is de invloed van portefeuillehouders op de 
vorm en inhoud van het ambtelijk advies in vrijwel 
alle gevallen groot. Er is binnen MO een breed 
gegroeide praktijk van sterke beïnvloeding van 
ambtelijke adviezen door portefeuillehouders. 
Niet alleen wat betreft de politieke lijn, de vorm 
en door de portefeuillehouder gewenste kwaliteit 
van het advies, maar ook wat betreft de inhoud, 
de opgenomen alternatieven, waarschuwingen en 
argumenten. Deze beïnvloeding van ambtelijke 
adviezen kan op verschillende manieren plaats-
vinden: 

n Soms worden portefeuillehouders rechtstreeks 
betrokken bij de totstandkoming van het amb-
telijk advies. Het initiatief daartoe ligt dan bij 
het ambtelijke apparaat. Zij consulteren dan, 
al dan niet via hun leidinggevende, de porte-
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feuillehouder, voorafgaand aan en tijdens het 
schrijven van het advies; 

n De beïnvloeding bij de totstandkoming kan 
ook minder expliciet zijn: ambtenaren geven 
aan dat zij bij het schrijven van het advies reke-
ning houden met of zich laten leiden door de 
gekende mening en de voor- en afkeuren van 
de portefeuillehouder. Ook als de portefeuille-
houder in kwestie daar niet of niet expliciet om 
heeft gevraagd; 

n Het is ook mogelijk dat het ambtelijke advies 
wordt aangepast op verzoek van de portefeuil-
lehouder, bijvoorbeeld indien blijkt dat de 
portefeuillehouder zich niet in het geschreven 
advies kan vinden;  

De portefeuillehouder is verantwoordelijk voor 
de vorm en de inhoud van het voorstel dat hij in 
het Dagelijks Bestuur brengt. Hij bepaalt ook de 
mate waarin ambtelijke adviezen in dit voorstel 
een plaats krijgen. Op de DB-flappen is geen 
structurele plaats ingeruimd voor de adviezen, 
kanttekeningen of alternatieven van de ambte-
lijke organisatie. Belangrijke argumenten of zelfs 
waarschuwingen kunnen buiten de stukken ter 
voorbereiding van het DB-besluit blijven, zonder 
dat dit voor de DB-leden zichtbaar wordt. Hetzij 
omdat de ambtenaar ze bewust niet heeft opge-
nomen hetzij omdat ze in een later stadium (op 
verzoek van de portefeuillehouder) zijn verwij-
derd. Voor collega-DB leden is het in zo’n geval 
onduidelijk in hoeverre er ten aanzien van het 
voorstel kanttekeningen zijn geplaatst, alterna-
tieven zijn aangedragen, risico’s zijn verwoord of 
waarschuwingen zijn afgegeven door het ambte-
lijke apparaat. Deze werkpraktijk brengt risico’s 
met zich mee voor Dagelijks Bestuur, portefeuil-
lehouder en ambtenaar. 

Gevolgen voor het Dagelijks Bestuur en de por-
tefeuillehouders 
Het Dagelijks Bestuur neemt in collegialiteit 
besluiten. En heeft de volledige vrijheid hier-
bij waarschuwingen, alternatieven of adviezen 
vanuit de ambtelijke organisatie naast zich neer 
te leggen. Voor zorgvuldige besluitvorming is het 
echter van belang dat alle leden van het Dage-
lijks Bestuur kennis kunnen nemen van dergelijke 
geluiden. Dit is op dit moment onvoldoende 
gewaarborgd. 

Wanneer de waarschuwingen, risico-inschattin-
gen, relevante alternatieven en tegenargumenten 

van de inhoudelijke experts (=de ambtenaren) 
niet (kunnen) worden meegenomen in de afwe-
ging door het DB neemt de kans op onzorgvul-
dige besluitvorming of het verwijt daarvan toe. 

De portefeuillehouder kan zich bij het vormgeven 
van het voorstel laten leiden door zakelijke en 
politieke overwegingen. Maar ook door minder 
zakelijke of zelfs oneigenlijke motieven2, zoals 
persoonlijke belangen. Als dat het geval zou zijn, 
dan maakt de huidige werkpraktijk het mogelijk 
dat dergelijke motieven niet voor de andere le-
den van het Dagelijks Bestuur zichtbaar worden. 
Wanneer waarschuwingen en kanttekeningen bui-
ten het voorstel en dus ook buiten het gezichts-
veld van het Dagelijks Bestuur kunnen worden 
gehouden, dan wordt het voor de andere DB 
leden veel moeilijker deze oneigenlijke motieven 
te onderkennen en met elkaar te bespreken.

Portefeuillehouders zijn onnodig kwetsbaar voor 
de schijn of beschuldiging van belangenverstren-
geling. Zowel als die schijn of beschuldiging 
henzelf betreft, maar ook als het een collega DB 
lid betreft. Voor portefeuillehouders die volle-
dig te goeder trouw hebben gehandeld, is het 
lastig deze goede trouw te bewijzen wanneer 
onduidelijk is of er vanuit het ambtelijk apparaat 
waarschuwingen, risico-inschattingen, relevante 
alternatieven en tegenargumenten zijn gegeven 
die niet in het voorstel zijn meegenomen. Der-
gelijke beschuldigingen aan het adres van een 
portefeuillehouder hebben vergaande negatieve 
gevolgen voor de geloofwaardigheid van het 
stadsdeel in het algemeen en alle leden van het 
Dagelijks Bestuur in het bijzonder. 

Gevolgen voor ambtenaren
Een ambtelijk advies dat het DB onder ogen 
krijgt kan sterk door (mening en wens van) de 
portefeuillehouder beïnvloed zijn. Wanneer niet 
langer zonder meer kan worden vertrouwd op de 
zelfstandige totstandkoming en de inhoud van 
ambtelijke adviezen, dan zet dit de waarde van al 
deze adviezen onder druk. Dit heeft een negatief 
effect op het vertrouwen in de ambtelijke organi-
satie en het belang en de waardering van ambte-
lijke expertise. 
Aangepaste of onzelfstandig tot stand gekomen 
ambtelijke adviezen maken ambtenaren kwets-
baar. Vooral wanneer het namens hen uitgebrach-
te advies inhoudelijk en kwalitatief te zeer afwijkt 
van wat van hen, de experts, mocht worden 
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verwacht. Een en ander kan verder leiden tot ne-
gatieve effecten op zowel medewerkertevreden-
heid als gevoelde loyaliteit. Beide kunnen op het 
gebied van integriteit risicoverhogend werken en 
daarnaast leiden tot ongewenste uitstroom van 
noodzakelijke expertise. 

Binnen het stadsdeel is een screening(scommis-
sie) aanwezig die de voorstellen van de porte-
feuillehouder toetst voordat ze naar het Dagelijks 
Bestuur gaan. De screening toetst op vooraf 
vastgestelde gronden en kan besluiten bepaalde 
voorstellen, vanwege het niet voldoen aan deze 
vereisten, voor herziening terug te sturen naar de 
portefeuillehouder. Volgens het stadsdeel ge-
beurt dit terugsturen regelmatig. Het instellen en 
laten functioneren van een dergelijke commissie 
is op zichzelf een goede maatregel. De in deze 
paragraaf beschreven risico’s worden door het 
instellen van een dergelijke commissie echter niet 
weggenomen. Voor het beheersen van boven-
staande risico’s is het noodzakelijk in de toekomst 
het Dagelijks Bestuur structureel in staat te stel-
len kennis te nemen van het zelfstandig tot stand 
gekomen advies van het ambtelijk apparaat. En 
dit mee te nemen in de overwegingen van het 
Dagelijks Bestuur. 

3.5 De controle door het stadsdeel op de uit-
voering van gesubsidieerde activiteiten is 
niet voldoende georganiseerd

De controle op de uitvoering van gesubsidieerde 
activiteiten laat in Zuidoost te wensen over. Het 
ontbreekt in de organisatie ook aan een betrouw-
baar beeld van de effectiviteit van gesubsidieerde 
activiteiten. 

3.5.1 Controle door stadsdeel op de uitvoering 
van activiteiten door gesubsidieerde orga-
nisaties

Waar het gaat om controle van gesubsidieerde 
organisaties kunnen de volgende onvolkomen-
heden ten aanzien van welzijnssubsidies worden 
opgemerkt (die later zullen worden uitgewerkt): 
n Het ontbreekt aan een gestructureerde plan-

ning van controlewerkzaamheden door het 
stadsdeel; 

n De controle is te weinig gereguleerd, te afhan-
kelijk van personen;

n De controles die worden uitgevoerd zijn te 
eenzijdig. 

In de organisatie wordt aangegeven dat vanaf 
het subsidiejaar 2006 een controleprotocol van 
kracht is voor de controlerende accountant bij 
de instellingen. Binnen de stadsdeelorganisatie 
is echter geen gestructureerde planning aan-
getroffen waarin wordt vastgelegd wanneer, op 
welke wijze, door wie en welke gesubsidieerde 
organisaties namens het stadsdeel zullen worden 
gecontroleerd. 

De mate waarin en de wijze waarop prestatieaf-
spraken worden gemaakt en controle plaatsvindt, 
varieert sterk tussen medewerkers. Net als in de 
rest van het proces ontbreekt het aan expliciete 
regulering door middel van beschreven werkwij-
zen, procedures, kaders, criteria, formulieren en 
planningen. Dat levert hier dezelfde nadelen op 
die al eerder werden geconstateerd: de kans op 
ambtelijke willekeur en onzorgvuldigheid en ruim-
te voor het inbrengen van oneigenlijke gronden 
en/of ongewenste, bijvoorbeeld persoonlijke, 
motieven. In dit geval kan dat bij de wijze waarop 
en de mate waarin wordt gecontroleerd en het 
gecontroleerde wordt teruggekoppeld binnen 
het stadsdeel. Maar ook bij advisering over bij-
voorbeeld sancties of terugvordering. 

De prestatieafspraken vormen de basis voor de 
huidige controle. De manier waarop prestatie-
afspraken worden gemaakt, de kwaliteit van de 
prestatieafspraken en de mate waarin zij ook 
daadwerkelijk verifieerbaar zijn verschilt echter 
sterk tussen medewerkers. Ook dit bemoeilijkt 
een gestructureerde en kwalitatief goede con-
trole. 

Het ontbreekt in de organisatie aan een betrouw-
baar beeld of activiteiten daadwerkelijk worden 
uitgevoerd en of ze worden uitgevoerd volgens 
afspraak. Er is te veel sprake van papieren- en 
bureaucontrole. Medewerkers zijn bij controle 
afhankelijk van de door instellingen beschikbaar 
gestelde documenten. De controle kan worden 
bemoeilijkt door de onvoldoende kwaliteit en 
tijdigheid van door gesubsidieerde organisatie 
opgeleverde gegevens. En door twijfel over de 
juistheid van deze gegevens, die niet objectief 
zijn vastgesteld. Er wordt te weinig in de praktijk, 
in het “ veld” gecontroleerd. In de organisatie 
wordt het gebrek aan veldcontrole vaak toege-
schreven aan werkdruk en gebrek aan capaciteit. 
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3.5.2 Inzicht in effectiviteit van activiteiten van 
gesubsidieerde organisaties

Op dit moment kan het stadsdeel zich geen be-
trouwbaar beeld vormen van de effectiviteit van 
de uitgevoerde activiteiten, de mate waarin deze 
activiteiten gestelde politieke doelen dichterbij 
brengen en de manier waarop deze effectiviteit 
kan worden vergroot. Het vaststellen van effecti-
viteit van welzijnsactiviteiten is, zo werd in hoofd-
stuk 2 al betoogd, voor alle overheidsorganisaties 
dus ook voor Zuidoost een lastige zaak. Waar 
en zolang het ontbreekt aan instrumentarium 
om deze effectiviteit (kwantitatief) inzichtelijk te 
maken, is voor een goed beeld van de effecti-
viteit van de uitgevoerde activiteiten intensief 
contact en dialoog met het werkveld belangrijk. 
Net als voldoende expertise aan de kant van 
de overheidsorganisatie. Er is in Zuidoost geen 
sprake van een dergelijk structureel contact met 
het werkveld. 
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4.1 Inleiding

In de vorige hoofdstukken is geconstateerd dat 
het proces van subsidieverstrekking inherent 
kwetsbaar is. En dat het in Zuidoost op drie 
punten verder verbeterd kan worden. In dit 
hoofdstuk worden op deze punten aanbevelingen 
gedaan. Per punt is een beperkt aantal 
aanbevelingen opgenomen. De aanbevelingen 
zijn globaal beschreven. Bureau Integriteit 

kan, waar dat nodig wordt geacht, de gedane 
aanbevelingen verduidelijken, concretiseren 
en uitbreiden. Ook bevindingen kunnen nader 
worden gespecificeerd. In de aanbevelingen 
wordt een onderscheid gemaakt tussen lange 
termijn en korte termijn aanbevelingen en 
tussen aanbevelingen die het stadsdeel zelf 
kan uitvoeren en aanbevelingen die zij alleen 
samen met andere stadsdelen en diensten kan 
uitvoeren.

4. Belangrijkste aanbevelingen 

Termijn

Kort 

Lang 
 
 

Lang 
 
 

Zelf of samen?

Zelf 

Zelf 
 
 

Samen  
(met andere stadsdelen) 

Aanbeveling 

Actualiseren en completeren onderliggende beleids-
stukken 

Beleidscyclus (dat wil zeggen een cyclus van het maken, 
uitvoeren, evalueren en bijstellen van beleid) imple-
menteren, gezamenlijk door raad, bestuur en ambtelijk 
apparaat 

De binnengemeentelijke expertise rond subsidiëring 
verhogen, in samenwerking tussen alle stadsdelen (en 
DMO) 

Termijn

Kort 
 
 
 

Lang 
 

Lang 
 
 

Zelf of samen?

Zelf 
 
 
 

Zelf 
 

Samen  
(binnen de gemeente) 

Aanbeveling 

Zelfstandigheid van het ambtelijk advies versterken 
en zeker stellen dat  het ambtelijk advies inzake subsi-
diebeslissingen in zijn geheel zichtbaar wordt aan het 
Dagelijks Bestuur. En de verantwoordelijkheid daarvoor 
beleggen bij de portefeuillehouder. 

De taak- en rolscheiding tussen ambtelijke organisatie, 
bestuur en raad expliciet verduidelijken en structureel 
versterken waar het gaat om subsidiebeslissingen 

Debat binnen de gemeente Amsterdam over de relatie 
tussen de ambtelijke organisatie en het bestuur, met 
name met betrekking tot het ambtelijk advies

4.2 Aanbevelingen ten aanzien van beleidsvor-
ming 

4.3 Aanbevelingen ten aanzien van besluitvor-
ming
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4.4 Aanbevelingen ten aanzien van controle

Termijn

Kort 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lang 

Lang 
 
 

Zelf of samen?

Zelf 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zelf 

Samen  
(binnen de gemeente) 

Aanbeveling 

Het vaststellen van (meerjarig) controlebeleid en een 
daarvan afgeleid jaarplan, met daarin 
n een structurele en realistische planning van controle-

activiteiten (inclusief voldoende tijd / prioriteit voor 
veldcontrole)

n een duidelijke visie ten aanzien van controle
n afspraken over de kwaliteit en totstandkoming van 

prestatieafspraken
n vastlegging van taken en verantwoordelijkheden op 

het gebied van controle, per functie / functionaris 

Investeren in relaties met het werkveld en de eigen des-
kundigheid binnen de ambtelijke organisatie

Gezamenlijk onderzoek doen en instrumentarium 
ontwikkelen om de effectiviteit van subsidiëring door 
gemeentelijke overheden te verbeteren 
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Bijlagen 
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Deze risicoanalyse is uitgevoerd op basis van 
interviews en een beperkte analyse van relevante 
schriftelijke bronnen. De geraadpleegde bronnen 
zijn in bijlage 2 opgenomen. Ten aanzien van de 
interviews is de volgende informatie relevant: 

De geïnterviewden: 
In totaal zijn 32 mensen geïnterviewd, 
30 ambtenaren van Zuidoost en 2 
portefeuillehouders. 
Onder de geïnterviewde ambtenaren bevinden 
zich 1 sectorhoofd (a.i.), 1 voormalig sectorhoofd 
en 4 afdelingshoofden. Vijf geïnterviewde 
ambtenaren zijn werkzaam op de afdeling 
Financiën. De overige ambtenaren zijn werkzaam 
binnen de sector MO. Van alle afdelingen 
binnen MO zijn medewerkers geïnterviewd. Bij 
de keuze van te interviewen personen is deels 
afgegaan op de namenlijst van bij subsidiëring 
betrokken personen zoals deze ons door de 
sector ter beschikking is gesteld. Deze lijst is 
tijdens de uitvoering van de opdracht aangevuld. 
De lijst met te interviewen personen van de 
afdeling Financiën is opgesteld in samenspraak 
met het hoofd van deze afdeling. Met het 
sectorhoofd heeft naast een interview ook 
een verdiepend gesprek plaatsgevonden. Dit 
gesprek alsmede een terugkoppelingsgesprek 
met de stadsdeelsecretaris en een gesprek 
met de accountant zijn niet als interviews in de 
bovenstaande telling opgenomen. 

De interviews: 
De interviews hebben allen plaatsgevonden in de 
maanden januari, februari en maart 2007. En zijn 
gehouden op het stadsdeelkantoor. Er is sprake 
geweest van ongestructureerde interviews, in de 
zin dat niet is gewerkt met een vaste vragenlijst. 
De interviews zijn echter wel vergelijkbaar 
opgebouwd en uitgevoerd. Ieder interview is 
begonnen met een inleiding waarin belangrijke 
zaken zijn besproken als de verkregen opdracht, 
het doel van het interview, het vertrouwelijke 
karakter en de wijze waarop antwoorden worden 
verwerkt in de rapportage (anoniem en niet 
herleidbaar). De inleiding die aan ieder interview 
vooraf is gegaan is een samenvatting van wat in 
een kick-off bijeenkomst al werd besproken met 
de medewerkers. In ieder interview heeft het 
proces van welzijnssubsidiëring zoals dat binnen 

de sector MO wordt uitgevoerd, en met name 
de rol daarin van de geïnterviewde, centraal 
gestaan. Afhankelijk van de geïnterviewde is 
vervolgens, stapsgewijs, het gehele proces of dat 
deel van het proces waarbij de geïnterviewde 
is betrokken, besproken. In een geval is er 
voor gekozen het interview thematisch in te 
richten in plaats van per proces(stap). Voor 
vrijwel alle interviews is twee uur uitgetrokken 
(en in de meeste gevallen is deze tijd ook 
gebruikt). Uitzondering hierop is een aantal 
leidinggevenden, het voormalig sectorhoofd en 
de leden van het Dagelijks Bestuur, waar één 
uur mee is gesproken. Met enkele personen is 
meer dan één gesprek gevoerd, meestal omdat 
de beschikbare tijd niet voldoende bleek om het 
gesprek af te ronden. 
De afspraken voor de interviews zijn in de 
meeste gevallen met de betrokkenen persoonlijk 
gemaakt, meestal direct na afloop van de 
introductie van de risicoanalyse in de kick-off 
bijeenkomst. In deze bijeenkomst is naast een 
uitleg door Bureau Integriteit, ruimte geboden 
aan medewerkers voor het stellen van vragen en 
het maken van opmerkingen. 

De interviewers: 
Alle interviews zijn uitgevoerd door ervaren 
risicoanalisten van Bureau Integriteit. Ieder 
gesprek is door minmaal 2 risicoanalisten 
gevoerd en vastgelegd. Aan het betreffende 
project is door 4 risicoanalisten gewerkt, die in 
wisselende samenstelling de interviews hebben 
uitgevoerd. Alle gesprekken zijn voor intern 
gebruik binnen BI vastgelegd. Deze verslagen 
worden beschouwd als vertrouwelijk en zijn niet 
voor anderen dan BI beschikbaar. 

Bijlage 1 Interviews  
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Subsidiebeleid in het kader van het 
investeringsbudget sociale vernieuwing, 8 
februari 2000

Herijking welzijnsbeleid Amsterdam Zuidoost, 
2001

Lokaal sociaal beleid in Zuidoost gewogen, 15 
augustus 2003

De kracht van cultuur. Uitgangspunten 
Cultuurbeleid Stadsdeel Amsterdam Zuidoost 
2001-2004

Beleidskader Ouderenwerk Stadsdeel Zuidoost, 
vastgesteld op 16 juni 2004

Rupsen verleiden, herijking van jongerenbeleid: 
bestuurlijke visie en operationalisering, stadsdeel 
Zuidoost, september 2004

Subsidieverlening Welzijn Amsterdam Zuidoost. 
12 november 2004. Onderzoek door Jacques 
Necker

Tussenrapportage voortgang Plan van aanpak 
subsidieproces, 2 juni 2005

Raadsvoordracht inzake Plan van Aanpak 
subsidieproces, 22 maart 2005

Raadsvoordracht inzake  subsidienota-
beleidssturing op het welzijnsterrein, 4 oktober 
2005

Verslag inzake de controle van de jaarrekening 
2005 van Stadsdeel Zuidoost,
ACAM Accountancy en Advies, 11 april 2006

Subsidieverlening Welzijn, Amsterdam Zuidoost
Instellingen

Ernst & Young: Oriënterend onderzoek naar het 
faillissement van de Stichting Alcides, 20 juni 
2005

Rekenkamer Amsterdam: Sociale Veiligheid van 
beleid naar uitvoering. Deelstudie Stadsdeel 
Zuidoost, oktober 2005

Vastlegging procesafspraken budgetsubsidies 
Zuidoost, versie 18 januari 2006

Protocol voor de verantwoording en de controle 
van periodieke subsidies

Handvest Bestuurlijk Arrangement Antilliaanse 
Risicojongeren 2005-2008
Uitvoeringsprogramma 2006 Bestuurlijk 
Arrangement Antilliaanse Risicojongeren

Een sprong voorwaarts! Sportnota 2005-2010, 
Stadsdeel Amsterdam Zuidoost

Algemene Subsidieverordening Amsterdam 
Zuidoost 2006. Vastgesteld 28 februari 2006

Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam: 
onderzoeksopzet subsidieverstrekking Zuidoost, 
november 2006

Naar een Zorgketen voor Tienermoeders in 
Amsterdam Zuidoost, 1 december 2006

Convenant bestrijding drugsoverlast Amsterdam-
Zuidoost 2006-2010
Werkplan drugsbeleid 2006-2010, Stadsdeel 
Zuidoost

Voordracht inzake herijking Investeringsbudget 
Sociale Vernieuwing Zuidoost, vergadering 
Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 februari 2007

Programmabegroting 2007, Stadsdeel Zuidoost
 

Bijlage 2  Schriftelijke bronnen 
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Inleiding 
In deze bijlage wordt nader ingegaan op hoe 
het proces van welzijnssubsidiëring in grote 
lijnen verloopt in Zuidoost. Na een illustratieve 
en algemene beschrijving worden alle 
processtappen in meer detail beschreven. 

Beschrijving van het proces in Zuidoost
Stadsdeel Zuidoost kent verschillende soorten 
subsidies8: 
n Budgetsubsidie
n Exploitatiesubsidie
n Waarderingssubsidie
n Investeringssubsidie
Voor deze verschillende soorten subsidies is een 
grof, algemeen geldend proces te beschrijven. 
Dit proces verloopt van het indienen van een 
aanvraag, via de beoordeling en besluitvorming 
daarover via beschikking tot uiteindelijke 
vaststelling. Hieronder zal dit proces globaal 
worden geschetst9. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van zogenaamde “zwembanen” waarin 
per betrokkenen bij het proces (“speler”) de 
activiteiten worden beschreven. De illustratie 
maakt duidelijk dat besluitvorming over 
toekenning in principe een tijdelijke status heeft. 
De uiteindelijke vaststelling vindt plaats na 
uitvoering van de activiteiten en controle door 
het stadsdeel van gevraagde documenten. 

Bijlage 3  Meer over het proces van welzijnssubsidiëring in Zuidoost

8 In bijlage 4 wordt in meer detail ingegaan op het binnen MO aanwezige en vigerende beleid(skader).  Zie: Algemene Subsi-
dieverordening Amsterdam Zuidoost  (vastgesteld 28 februari 2006)

9 De activiteiten die door de instellingen worden uitgevoerd hebben geen deel uitgemaakt van de door ons uitgevoerde 
analyse en zijn daarom grijs gekleurd. De activiteiten door de raad zijn niet onderzocht en daardoor in de beschrijving achter-
wege gelaten. 
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Indienen 
subsidie
aanvraag

Advies aan 
DB 

Stafoverleg 
over advies  

Aanpassen 
advies aan 
DB  

Besluit 
voorlopige 
toekenning 

Instellingen 

Ambtelijke 
Organisatie

PFH

DB

Processtap

Indienen subsidie 
aanvraag 
 
 

Advies aan DB  
 
 
 

Stafoverleg over 
advies   
 
 

Aanpassen advies 
aan DB   
 

Besluit (beschik-
king) 
 

Omschrijving

Instelling dient een subsidieaanvraag in. Hiervoor zijn meestal gestandaardiseerde documen-
ten beschikbaar. Sommige instellingen vragen hulp bij indiening van betrokken ambtenaren. 
Meestal krijgen zij die ook. Voorafgaand aan de subsidieaanvraag is er soms wel en soms geen 
contact geweest tussen de ambtelijke organisatie en de aanvrager. Soms heeft de medewerker 
de aanvrager expliciet uitgenodigd tot het indienen van een aanvraag.  

De leidinggevende krijgt aanvraag binnen en zet deze uit bij betreffende medewerkers. De 
ambtenaar beoordeelt de aanvraag. De ambtenaar komt met een advies aan het DB over of en 
in welke mate de aanvraag moet worden gehonoreerd. Hij heeft tussentijds desgewenst overleg 
met leidinggevende en indien gewenst met de portefeuillehouder. Bij gevoelige kwesties wordt 
de portefeuillehouder al vroeg in het beoordelingsproces betrokken. 

De portefeuillehouder bespreekt het advies met ambtelijke vertegenwoordiging (ambtenaar 
en leidinggevende of een van beide) in het stafoverleg. De portefeuillehouder vraagt en krijgt 
toelichting op het advies en geeft aan of hij het hiermee eens of niet. In het geval hij het oneens 
is komt het advies niet in het DB maar gaat terug naar de ambtelijke organisatie voor aanpas-
singen. 

Ambtenaar en leidinggevende passen het advies aan conform de in het stafoverleg besproken 
lijnen. Het aangepaste advies gaat nogmaals langs de portefeuillehouder. Als deze akkoord is 
wordt het voorstel, na screening op formele gronden, naar het DB gestuurd. 

Het DB neemt in gezamenlijke verantwoordelijkheid een besluit over de subsidieaanvraag. Voor-
afgaand aan de besluitvorming ontvangen zij een voorstel van de portefeuillehouder. De status 
van het besluit in dit stadium is een formeel tijdelijke. Er wordt tijdelijk subsidie verleend en tot 
de definitieve vaststelling kan e.e.a. om goede redenen nog worden teruggedraaid. 
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Vastl.  in 
beschikking 
incl. presta-
tieafspraken

Uitvoeren en 
verantwoor-
den 

Besluit defi-
nitieve toe-
kenning of 
evt. sancties   

Einde, 
vervolg of 
opnieuw

Uitvoeren 
controle 

Omschrijving

Het besluit wordt vastgelegd in een beschikking. Deze wordt gemaakt door de ambtelijke orga-
nisatie. Hierin worden ook prestatieafspraken vastgelegd.  

De instelling voert de activiteiten uit en verantwoordt zich op de in de verordening (of elders) 
vastgelegde afspraken. De verantwoording dient op de afgesproken datum te zijn ontvangen 
door het stadsdeel. 

Het stadsdeel controleert de instellingen, met name op basis van de door de instelling verschaf-
te gegevens. Hierbij wordt met name gekeken naar de financiële verantwoording en de verant-
woording betreffende de uitvoering (volgens de gemaakte afspraken) 

Het ambtelijk apparaat kan het Dagelijks Destuur adviseren de voorlopig toegekende subsidie 
definitief toe te kennen of niet. Dit advies is grotendeels gebaseerd op de hiervoor uitgevoerde 
controle. In uitzonderlijke gevallen kan worden besloten de instelling een sanctie op te leggen, 
zoals beschreven in de verordening. Er is tegen een opgelegde sanctie bezwaar en beroep 
mogelijk. 

Het DB neemt wederom in gezamenlijkheid een besluit over de definitieve toekenning en even-
tuele sanctionering. Zij kan hierbij gebruik maken van het ambtelijk advies dat op vergelijkbare 
wijze als het advies omtrent toekenning tot stand is gekomen. 

Instellingen kunnen besluiten wel of geen nieuwe aanvraag in te dienen. Ook andere vervolgtra-
jecten zijn mogelijk, met name wanneer sancties worden opgelegd (en de instelling hiertegen in 
het geweer wil komen). Deze vervolgprocessen worden hier niet besproken. 

Processtap

Vastl.  in beschik-
king incl. Presta-
tieafspraken

Uitvoeren en ver-
antwoorden  

Uitvoeren con-
trole  

Advies over toe-
kennen / sanctio-
neren  
 
 

Besluit definitieve 
toekenning of evt. 
sancties   

Einde, vervolg of 
opnieuw 

Advies over 
toekennen / 
sanctioneren  

21



Rapport - Risicoanalyse Welzijnssubsidiëring - Stadsdeel Amsterdam ZuidoostRapport - Risicoanalyse Welzijnssubsidiëring - Stadsdeel Amsterdam Zuidoost

In het kader van deze risicoanalyse heeft Bureau 
Integriteit stadsdeel Zuidoost gevraagd een 
overzicht te maken van alle beleidsstukken 
die in de praktijk houvast moeten bieden bij 
het beoordelen van subsidieaanvragen, op de 
verschillende werkterreinen van de sector MO. 
Stadsdeel Zuidoost heeft alle onderliggende 
beleidstukken ter beschikking gesteld. 

Hiernaast volgt een overzicht (overzicht 1) van de 
verstrekte beleidsstukken die binnen de sector 
MO worden gebruikt bij de beoordeling van 
subsidieaanvragen. 
De witte stukken zijn inmiddels verouderd (dat wil 
zeggen dat de periode waarop ze van toepassing 
zijn verklaard is overschreden). De licht grijze 
stukken zijn (nog) niet vastgesteld. Van overige 
stukken is de status en datum niet altijd duidelijk 
(zie hiervoor de kolom opmerkingen). 

Bevindingen bij overzicht 1
n Van de 12 in gebruik zijnde beleidsnota’s zijn 

er drie verouderd. 
n Twee van de twaalf stukken zijn nog in con-

cept. Van een aantal andere stukken is de 
status niet duidelijk. 

n In geen van de stukken zijn concrete criteria 
aangetroffen waarop subsidies zouden moeten 
worden beoordeeld. 

Overigens is geen van de documenten 
expliciet bestemd om houvast te bieden bij de 
beoordeling van subsidieaanvragen. Enkele 
documenten zijn hier expliciet niet voor geschikt 
omdat ze al uitgaan van een subsidierelatie 
met een organisatie (die met naam en toenaam 
wordt genoemd). Dit geldt met name voor de 
tekst “Naar een zorgketen voor tienermoeders”, 
die onder andere is bedoeld als nota aan de 
gesubsidieerde organisatie. En ook voor het 
uitvoeringsprogramma Bestuurlijk Arrangement. 

De documenten vertonen weinig onderlinge 
samenhang. Zijn over het algemeen gefocust op 
een werkterrein en de trends en ontwikkelingen 
die hier spelen. 

Op ons verzoek heeft de organisatie een 
overzicht gemaakt van gesubsidieerde 
organisaties en het beleidstuk dat bij de 
beoordeling van de betreffende aanvraag heeft 
gediend als beleidskader.10 Uiteindelijk is een 
overzicht ter beschikking gesteld dat als volgt is 
opgebouwd: 

Het betreffende overzicht wordt gezien de 
omvang en mate van detail hier niet opgenomen. 

Bevindingen bij overzicht 2
n Uit dit overzicht blijkt dat het op een aantal 

beleidsterreinen waar wel subsidies worden 
verstrekt het vooralsnog ontbreekt aan be-
leidskader. 

n Op plaatsen waar wel een nota in het overzicht 
is opgenomen, wordt niet verwezen naar ande-
re nota’s dan die in overzicht 1 zijn opgenomen 
(inclusief de verouderde- en conceptnota’s).  

Bijlage 4  
Meer over beleid op het gebied van welzijnssubsidiëring in Zuidoost

10 In eerste instantie was het verzoek van BI om per gesubsidieerde organisatie een overzicht te geven van de beschikbaar 
gestelde subsidies en die per subsidie te relateren aan het beleidskader. Stadsdeel Zuidoost beschikt niet over een dergelijk 
totaal overzicht per gesubsidieerde organisatie of instelling. Het bleek ook niet mogelijk om een dergelijk overzicht alsnog 
samen te stellen. 

11 Hier wordt verwezen naar de beleidnota’s die in overzicht 1 zijn opgenomen. 

Organisatie Beleidsterrein Nota11 
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Titel

Beleidskader Ouderen-
werk Stadsdeel Zuidoost

Convenant bestrijding 
drugsoverlast Amsterdam 
Zuidoost 2006-2010

De kracht van cultuur  
Uitgangspunten Cultuur-
beleid Stadsdeel Amster-
dam Zuidoost 2001-2004

Een sprong voorwaarts! 
Sportnota 2005-2010

Herijking welzijnsbeleid 
Amsterdam Zuidoost  
 
 
 

Lokaal sociaal beleid in 
Zuidoost gewogen 
 
 
 
 

Naar een zorgketen voor 
tienermoeders in Amster-
dam Zuidoost

Rupsen verleiden 
Herijking van jongerenbe-
leid, bestuurlijke visie en 
operationalisering 

Subsidiebeleid in het 
kader van investeringsbud-
get sociale vernieuwing 

Uitvoeringsprogramma 
2006 Bestuurlijk Arrange-
ment Antilliaanse Risico-
jongeren 

Werkplan drugsbeleid 
 
 

Datum

16 juni 2004 

12 september 
2006 

1 februari 2002 
 
 

 

2000 
 
 
 
 

2003 
 
 
 
 
 

1 december 2006 
 

September 2004 
 
 

2 november 1999 
 

2005-2008 
 
 

12 september 
2006 

Status 

Vastgesteld 
door DB

Concept 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nota aan ge-
subsidieerde 
organisatie

 
 
 

Besluit van de 
stadsdeelraad 

-  
 
 

Concept 
 

Terrein 

Ouderen 

Zorg  
 

Cultuur 
 
 

Sport 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zorg 
 

Jongeren 
 
 

Zelf-organisatie 
 

Antilianen 
 
 

Zorg 
 

Opmerkingen 

 

 
 

Op korte 
termijn zal een 
nieuwe nota 
uitkomen.

Vastgesteld?  

Datum ondui-
delijk. Wordt 
gesproken over 
2001 en 2002 
als komende  
2 jaar. 

Notitie van het 
bestuur. Status 
onduidelijk. 
Datum even-
eens. 2004 als 
toekomstige 
tijd

 
 

 
 
 

Ook: voor-
dracht uit 2007. 
Geen besluit. 
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Overzicht 1: Overzicht van het beleidskader
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