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Onderwerp 

Afdoening motie Evaluatie wijze verdelen subsidies 

  

Uw raad heeft tijdens de bespreking van het gewijzigd voorstel van het college inzake de kadernota 

subsidiebeleid 2020-2023 (RIS305416) en het gewijzigd voorstel van het college inzake vaststellen 

Algemene Subsidieverordening Den Haag 2020 (RIS305417) op 14 en 15 juli 2020 de door het raadslid 

de heer Grinwis ingediende motie “Evaluatie wijze verdelen subsidies” (RIS305920) aangenomen.  

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat:  

• in artikel 1:10 van het model subsidieregeling Den Haag 2020 een voorkeursvolgorde is 

aangebracht in de drie mogelijkheden voor de verdeling van subsidies, namelijk een 

tendersysteem, ‘wie het eerst-komt-het-eerst-maalt’ en een vrije invulling;  

 

Overwegende, dat:  

• in het kader van objectiviteit en effectiviteit een tendersysteem de voorkeur verdient en dit 

nu in principe de regel wordt;  

 

Verzoekt het college:  

• bij de evaluatie van de Kadernota subsidiebeleid in het bijzonder aandacht te besteden aan 

de wijze waarop subsidies zijn verstrekt en of de aangebrachte voorkeursvolgorde tot het 

gewenste effect heeft geleid. 
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Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van deze motie: 

 

In de Model subsidieregeling is in artikel 1:9 de wijze van verdeling opgenomen, waarbij het 

tendersysteem als eerste wordt genoemd en is aangegeven dat dit alternatief de voorkeur heeft. In 

2022 evalueert het college de kadernota subsidiebeleid. Hierbij wordt aandacht besteed aan de wijze 

waarop subsidies zijn versterkt in de periode 2020-2022 en in welke mate voor de verdeling van 

subsidie het tendersysteem daadwerkelijk is toegepast.  

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 

 


