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Inleiding 

 
Gemeenten verwachten de komende twee jaar gemiddeld 1,1 miljoen euro meer uit 
te geven aan subsidies voor verbonden partijen en gesubsidieerde instellingen die in 
problemen raken. De oorzaak van deze extra uitgaven, buiten de bestaande 
budgetten om, ligt in het verslechterde risicoprofiel van veel instellingen. Dit is een 
gevolg van de economische crisis. Veel gemeenten blijken onvoldoende in staat om 
de financiële en organisatorische risico’s in te schatten bij instellingen die zij 
subsidiëren. Dit geldt ook voor de instellingen zelf, die achteraf de rekening met 
overschrijdingen presenteren aan de gemeente. 
Gemeenten verwachten gemiddeld 1,1 miljoen extra uitgaven bij verbonden partijen 
en subsidierelaties 
  
Dat blijkt uit een studie van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement 
(NAR). Aan de studie namen 23 gemeenten deel, variërend van klein tot groot. 
Aanleiding voor het onderzoek was dat problemen rondom subsidierelaties steeds 
vaker in gemeentelijke risicoanalyses naar boven komen. Het onderzoek is 
uitgevoerd in september 2009 met als doel inzichtelijk te krijgen in hoeverre 
gemeenten de risico’s van subsidieverstrekking hebben berekend en hoe omvangrijk 
deze risico’s zijn.  
 
 
Het onderzoek 
 
Het onderzoek is telefonisch gehouden waarbij er 23 gemeenten bereid zijn 
gevonden mee te werken. Deze gemeenten zijn onder te verdelen in grote 
gemeenten, middelgrote en kleine gemeenten. Gesprekspersoon was de 
(concern)controller.  
Uit het onderzoek bleek meer dan eens dat de gevraagde persoon niet op alle 
vragen antwoord kon geven. Bij veel gemeenten is er niet 1 persoon die overzicht 
heeft over alle verbonden partijen en gesubsidieerde instellingen. In bijlage 1 treft u 
de vragenlijst aan. In bijlage 2 is een lijst opgenomen met gemeenten die hebben 
meegewerkt aan dit onderzoek. Wij danken deze gemeenten hartelijk voor hun 
medewerking. 
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De resultaten 
 

 
 

Ø In de afgelopen vijf jaar is gemiddeld per gemeente € 400.000 extra, buiten de 
normale begroting om, uitgegeven aan opgetreden risico’s van verbonden 
partijen en gesubsidieerde instellingen (gemiddeld per jaar per gemeente € 
80.000). Dit wisselde sterk, van minder dan € 100.000 tot over de € 1.000.000 
per 5 jaar. In bijlage 3 treft u enkele voorbeelden uit de praktijk Op de vraag of 
verwacht wordt dat het risicoprofiel van deze partijen en instellingen 
verslechterd is door de economische crisis, antwoordt het merendeel  van de 
gemeenten ‘ja’. Daarvan geeft de overgrote meerderheid aan dat deze 
verslechtering zich al in 2009 zal voordoen maar grotendeels pas in 2010 
zichtbaar wordt als de jaarrekeningen worden ingediend. Opvallend is dat nog 
niet de helft van de gemeenten die aangeven dat het risicoprofiel verslechterd, 
het risico ook daadwerkelijk heeft berekend. 
 
 

 
 
Ø Op de vraag of verwacht wordt dat het risicoprofiel van deze partijen en 

instellingen verslechterd is door de economische crisis, antwoordt het merendeel 
ja, waarvan de overgrote meerderheid aangeeft dat dat zich al in 2009 zal 
manifesteren. 

 
 

 
 
Ø Opvallend is echter dat nog niet de helft van de gemeenten die aangeven dat het 

risicoprofiel verslechterd is het risico ook daadwerkelijk heeft berekend. Zie de 
grafiek op de volgende pagina. Met andere woorden, het is nog een verassing 
wat op ze afkomt.  

“De gemeente moet bezuinigen, dus moeten de 
verbonden partijen en instellingen dat ook maar.” 

“De extra uitgaven hangen sterk af van de instellingen, 
uiteindelijk moet de gemeente bijspringen” 

“Elk jaar kost het meer” 
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 De gevolgen van het in problemen raken van een instelling kunnen verstrekkend 
 zijn, zeker als er grotere bedragen in het spel zijn. Risico’s variëren van een forse 
 financiële strop door uit de hand gelopen uitgaven aan bouwprojecten, daling van 
 de eigen inkomsten door minder omzet als gevolg van de crisis tot imagoschade 
 en het opstappen van bestuurders.  
 Elf van de 23 ondervraagde gemeenten geven aan meer dan 50 verbonden 
 partijen met een financiële bijdrage en gesubsidieerde instellingen te hebben. 
 Dat kan oplopen tot 100 partijen en instellingen. Gemeenten geven aan 
 onvoldoende zicht te hebben op de risico’s bij verbonden partijen en worden 
 vaak achteraf verrast door overschrijdingen. 
 Gemeenten zijn contractueel niet verplicht om in problemen geraakte instellingen 
 tegemoet te komen. Vaak is de politieke en maatschappelijke schade bij niet 
 ingrijpen echter zo groot (een bibliotheek of schouwburg laat je bijvoorbeeld niet 
 failliet gaan), dat financiële ondersteuning moet worden gegeven. 

 
Ø Een deel van de ondervraagde gemeenten geeft aan, ondanks dat het 

risicoprofiel is verslechterd, geen extra uitgaven te verwachten aan deze partijen 
en instellingen in 2009; een aantal daarvan verwacht wel uitgaven in 2010. De 
redenering was dat ze dan maar moeten bezuinigen. Dit antwoord staat haaks op 
de ervaringen van de afgelopen 5 jaren, waaruit blijkt dat extra uitgaven lang niet 
altijd te vermijden zijn.  

 

 
 

“We gaan ervan uit dat ze (de partijen en instellingen) er 
zelf rekening mee houden” 

 

  

 

 

 

 

 

 

Is het risicoprofiel verslechterd door de economische crisis  
en is dat berekend? 
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Extra uitgaven
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Ø De gemeenten die extra uitgaven verwachten, denken dat het totale bedrag in 
2009 en 2010 zal stijgen naar gemiddeld 1,125 miljoen euro per gemeente 
(gemiddeld 325.000 euro in 2009 en 800.000 euro in 2010). Gemeenten 
hebben er dus belang bij om nu al vinger aan de pols te houden bij de 
optredende risico’s van hun verbonden partijen en niet te wachten tot medio 
2010 als de tekorten worden ingediend. 
 
Omgerekend per inwoner verwachten kleine gemeenten gemiddeld € 25,- per 
persoon extra uit te geven en grote gemeenten gemiddeld € 15,- per inwoner.  
 

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de uitgaven in 2009 en 2010 hoger zullen zijn 
dan de afgelopen jaren. Voor de middelgrote gemeenten bleek het erg lastig te 
zijn om in te schatten hoe groot de uitgave zal zijn, slechts enkele van de 
ondervraagde middelgrote gemeenten konden een inschatting maken. Daardoor 
zijn er te weinig kwantitatieve gegevens beschikbaar en zijn deze resultaten niet 
zichtbaar in de grafiek. De grote en kleine gemeenten konden dit beter inschatten 
en dit levert dus een betrouwbaarder beeld op. 
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Conclusies 
 
Uit het onderzoek kunnen verschillende conclusies getrokken worden. 
§ De afgelopen jaren zijn er vaak extra betalingen gedaan (gemiddeld € 400.000 

per gemeente in de afgelopen 5 jaar) aan verbonden partijen en gesubsidieerde 
instellingen.  

§ De gemeenten die extra uitgaven verwachten denken dat het totale bedrag in 
2009 en 2010 zal stijgen naar gemiddeld € 1,1miljoen per gemeente. 

§ Ondanks dat het risicoprofiel verslechtert, verwachten de meeste gemeenten 
geen extra uitgaven. Deels komt dit doordat de gemeenten verwachten dat deze 
partijen en instellingen zelf gaan bezuinigen, maar gekeken naar de afgelopen 
jaren zijn er toch vaak extra uitgaven gegaan. Gezien het verslechterde 
risicoprofiel van deze partijen en instellingen is het niet realistisch om te 
verwachten dat er in 2009 en 2010 geen extra uitgaven gedaan hoeven te 
worden. 

§ Een totaal overzicht over verbonden partijen en gesubsidieerde instellingen 
ontbreekt vaak omdat dit versnipperd door de organisatie aanwezig is. 

§ Er bestond bijna consensus over het verslechterde risicoprofiel van verbonden 
partijen maar slechts de helft van de gemeenten had een beeld bij de omvang 
van dit risico.  

 

 
 
 
 
Aanbeveling 
 
Op basis van de conclusie blijkt het voor gemeenten zinvol te zijn om zo snel 
mogelijk inzicht te krijgen op de risico’s van hun verbonden partijen. Door tijdig bij 
te sturen kunnen mogelijk nog tonnen worden bespaard op de te verwachten 
extra uitgaven.  

“We hebben het risico niet berekend, maar we weten 
wel dat het bestaat.” 
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Bijlage 1 Onderzoeksvragen 
 

1.  Hoeveel verbonden partijen heeft u waaraan de gemeente een financiële bijdrage verstrekt? 
 0-5 
 5-10 
 10-15 
 15-20 
 20-30 
 30-50 
 > 50 
2.  Hoeveel instellingen worden door uw gemeente gesubsidieerd (vanaf € 25.000) die 
 voornamelijk afhankelijk zijn van deze subsidiebijdrage? 
 0-5 
 5-10 
 10-15 
 15-20 
 20-30 
 30-50 
 > 50 
3.  Heeft u de afgelopen vijf jaar extra betalingen moeten doen aan verbonden partijen of 
 gesubsidieerde instellingen? 
 Zo ja, kunt u een inschatting maken van het gezamenlijk bedrag? 
 0 – 100.000 
 100.000 – 500.000 
 500.000 – 1.000.000 
 1.000.000 – 5.000.000 
 5.000.000 – 10.000.000 
 > 10.000.000 
4.  Verwacht u dat het risicoprofiel van verbonden partijen en gesubsidieerde instellingen door de 
 economische crisis is verslechterd? 
 Ja 
 Nee 
 Geen mening 
5.  Indien ja: 
 Wanneer verwacht u dat dit zich zal openbaren? 
 In 2009 
 In 2010 
6.  Verwacht u in 2009 extra uitgaven te doen mbt verbonden partijen en gesubsidieerde 
 instellingen? 
 Ja 
 Nee 
 Weet niet 
7.  Zo ja, hoeveel verwacht u extra uit te geven? 
 0 – 100.000 
 100.000 – 500.000 
 500.000 – 1.000.000 
 1.000.000 – 5.000.000 
 > 5.000.000 
8.  Verwacht u in 2010 extra uitgaven te doen mbt verbonden partijen en gesubsidieerde 
 instellingen? 
 Ja 
 Nee 
 Weet niet 
9.  Zo ja, hoeveel verwacht u extra uit te geven? 
 0 – 100.000 
 100.000 – 500.000 
 500.000 – 1.000.000 
 1.000.000 – 5.000.000 
 > 5.000.000 
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10.  Heeft u berekent hoe omvangrijk het risico van verbonden partijen en gesubsidieerde 
 instellingen voor uw gemeente is?  
 Ja, hoe omvangrijk is dit? (open antwoord) 
 Nee 
11.  Op welke wijze heeft u een buffer gevormd om het risico van verbonden partijen / 
 gesubsidieerde instellingen af te dekken? 
 algemeen weerstandsvermogen 
 algemene reserve 
 aparte voorziening 
 wordt gedekt uit lopende exploitatie 
 geen specifieke dekking 
 anders…. 
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Bijlage 2 Gemeenten die hebben meegewerkt aan het onderzoek  
(op alfabetische volgorde) 
 
Alphen a/d Rijn 
Amersfoort 
Apeldoorn 
Arnhem 
Barendrecht 
Capelle a/d IJssel 
Dordrecht 
Dronten 
Etten-Leur 
Gouda 
Haldenberge 
‘s Hertogenbosch 
Horst a/d Maas 
Katwijk 
Lansingerland 
Leiden 
Rijswijk 
Roosendaal 
Spijkenisse 
Veldhoven 
Vlissingen 
Zeist 
Zoetermeer 
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Bijlage 3 Uit de media 
 

Problemen ATC raken Beurscafé in bibliotheek 
woensdag 24 januari 2007 | 11:10 

Tekstgrootte  
HENGELO/ENSCHEDE - De financiële problemen bij ATC Arbeidstoeleiding & Coaching in Enschede dreigen ook 
consequenties te hebben voor het ATC Beurscafé in de Hengelose bibliotheek. Als niet snel een oplossing wordt 
gevonden, komt het personeel eind deze maand op straat te staan. 
Dat laat ATC-voorzitter H. Reiber desgevraagd weten. Zoals deze krant zaterdag al meldde, kampt het ATC met een tekort van 
een half miljoen euro. Reiber verwacht dan ook dat zijn bestuur op 30 januari zal aansturen op een faillissement. Daardoor 
zouden enkele honderden kansarme jongeren die bij het ATC extra begeleiding krijgen voor een baan of opleiding, in de kou 
komen te staan. 
Het Beurscafé in de Hengelose bibliotheek is onderdeel van het Enschedese ATC. Probleemjongeren leren hier het horecavak 
in de praktijk. Als de gemeente Enschede niet alsnog met extra geld over de brug komt, moet volgens Reiber het ATC ook in 
Hengelo de stekker eruit trekken. 
Reiber gaat er niet vanuit dat het Beurscafé dan ook meteen de deuren zal moeten sluiten. ‘Dan zal er wel een andere partij 
opstaan om het over te nemen.’ Als mogelijke overnamekandidaten noemt hij Onder De Kap (school voor jongeren met 
gedragsproblemen) en het ROC van Twente. ‘Er zijn dus wel mogelijkheden.’ 
Ook wethouder G. ter Ellen (cultuur) maakt zich zorgen over de situatie bij het ATC. Hij heeft gisteren al contact opgenomen 
met bibliotheekdirecteur M. Mertens over de mogelijke consequenties voor het Beurscafé. Ter Ellen kan in dit stadium nog niet 
zeggen of de gemeente Hengelo een rol kan spelen bij het oplossen van de problemen van het ATC. ‘Ik weet dat Enschede 
ermee bezig is. Dat moeten we maar even afwachten.’ 
Bibliotheekdirecteur Mertens noemt de ontwikkelingen rond het Beurscafé ‘zorgwekkend’. ‘Zo’n prachtig café... En het loopt 
steeds beter, het gaat hartstikke leuk. Ook het publiek weet het te waarderen. Ik krijg al mailtjes van verontruste klanten. Die 
vragen me of ik er alles aan wil doen om het te behouden.’ Maar Mertens zegt er geen invloed op te hebben het is een 
probleem van het ATC, niet van de bieb. Ze kan daarom weinig anders doen dan afwachten. ‘Ik reken op een doorstart. Want 
het café heeft zeker toekomstperspectief.’ 
Ondertussen heeft het personeel van het ATC al gedreigd met harde acties. Desnoods gaan de medewerkers in staking. Vanuit 
de Enschedese politiek klinken hoopgevende geluiden. Maandag praat de gemeenteraad verder over de kwestie. De komende 
dagen wordt eerst gewerkt aan een tussenoplossing om een faillissement af te wenden.  

 
Gemeente Amstelveen pompt dik half miljoen euro in Cobra Museum 
De gemeente wordt, als de raad ermee akkoord gaat, eigenaar van het pand van het Cobra 
Museum. Er komt een andere relatie met het museum, die overeenkomt met die de relatie 
tussen de gemeente en andere gesubsidieerde instellingen. Om te beginnen gaat er dik een half 
miljoen euro naar Cobra.  

Cobra is niet in staat de onderhoudslasten van het gebouw te dragen. Daarom stelde de raad 
voor de instandhouding van het museum vorig jaar extra geld ter beschikking. De gemeente 
neemt het gebouw nu over. Cobra ontvangt voor de huur een structurele subsidie van 309 
duizend euro en voor achterstallig onderhoud aan de klimaatinstallatie eenmalig nog eens 208 
duizend euro subsidie. Die bedragen waren al door de gemeenteraad gereserveerd bij het 
vaststellen van de begroting 2007.  

De relatie tussen het Cobra en de gemeente is grondig herzien en wordt omgezet in een 
subsidierelatie zoals ook met andere gesubsidieerde instellingen gebruikelijk is.  
Het Cobra is in 1995 geopend en heeft inmiddels een collectie van faam opgebouwd. 
Daarnaast streeft het museum naar een eigen verzameling kunstwerken van de internationale 
Cobra beweging. 
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Opnieuw wethouder weg om Adje-theater 
Van onze verslaggever Peter de Graaf 

Gepubliceerd op 16 februari 2009 17:42, bijgewerkt op 16 februari 2009 18:36 

TILBURG -   
Het Adje-theater in Tilburg heeft weer een slachtoffer gemaakt. Maandagmiddag maakte cultuurwethouder Hugo 
Backx (PvdA) bekend op te stappen vanwege ‘aanzienlijke kostenoverschrijdingen’. 

Vorig jaar april diende CDA-wethouder Hans Janssen al zijn ontslag in, nadat de eigen CDA-fractie geen 

vertrouwen bleek te hebben in het omstreden theater. Uit loyaliteit met Janssen stapte vervolgens het gehele 

college op.  

De gemeente Tilburg had 5 miljoen euro uitgetrokken voor de verbouwing van de oude bioscoop tot 

theatergebouw, dat geëxploiteerd gaat worden door het productiehuis van acteur en ondernemer Arijan van 

Bavel, beter bekend als Adje uit de tv-show van Paul de Leeuw. Volgens Backx zijn de kosten nu al opgelopen tot 

6,9 miljoen euro. Hij neemt de verantwoordelijkheid voor de budgetoverschrijding van 1,9 miljoen, die voor hem 

als een zeer onaangename verrassing kwam, en treedt af.  

De haast die nodig was om het theater op te leveren, lijkt de belangrijkste oorzaak. Daarbij gaat het in totaal om 9 

ton aan extra salarissen, aanneemsommen, (over)uren en coördinatiekosten. De gemeentenecretaris 

constateerde eerder dat deze kosten vermeden hadden kunnen worden in ruil voor verlenging van de bouwtijd.  

De voormalig ministers Ed van Thijn en Pieter Winsemius hebben afgelopen weekend op verzoek van 

burgemeester Vreeman een eerste onafhankelijke blik geworpen op de tegenvaller. Zij adviseren dat er een 

extern onderzoek komt naar de precieze oorzaak van de budgetoverschrijding bij het Midi-theater, in de 

volksmond beter bekend als Adje-theater.  
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Gemeente Lelystad steekt extra geld in theater  
Met behulp van extra subsidie en een lening helpt de gemeente het Agoratheater uit de 
financiële problemen. De gemeenteraad heeft dinsdagavond ingestemd met het reddingsplan 
dat het college van burgemeester en wethouders had voorgesteld. Met het geld kan het 
exploitatietekort van de eerste periode worden opgelost en moet de Agora de komende jaren 
met een sluitende begroting kunnen draaien. 
 
Sinds de opening in mei 2007 heeft het nieuwe theater diverse tegenslagen gehad. Zo is het aantal 
bezoekers tegengevallen, waardoor ook andere opbrengsten lager uitvielen. Bovendien zijn onder 
meer de energielasten veel hoger dan geschat. Bij elkaar heeft dat geleid tot een fors tekort. De 
gemeenteraad betreurt dit, evenals het feit dat zij hiervan pas laat op de hoogte is gebracht. De raad 
wil de Agora echter niet laten stikken en heeft daarom besloten extra financiële middelen 
beschikbaar te stellen.  
 
De gemeente verstrekt een eenmalige subsidie van 475.000 euro en een lening van maximaal 
275.000 euro om het financiële tekort weg te werken. Daarnaast wordt de structurele subsidie van 
715.000 euro per jaar verhoogd. Vanaf 2008 met 145.000 euro en vanaf 2010 met nog eens 55.000 
euro. Daar staat wel tegenover het theater fors moet bezuinigen: 160.000 euro in 2009 en 200.000 
euro in het jaar daarna. De lening moet in tien jaar worden afgelost. Draait de Agora de komende drie 
jaar echter met een sluitende begroting, dan wordt 50 procent kwijtgescholden. Dit om het cultureel 
ondernemerschap te stimuleren.  
 
Twee fracties stemden tegen het voorstel om de Agora financieel te hulp te schieten: de SP en de 
Stadspartij. Volgens Cok Homan (Stadspartij) dringt de vergelijking met de Batavia zich op, waaraan 
de gemeente diverse keren de helpende hand heeft moeten toereiken. Ook Piet Walraven (SP) uitte 
de vrees dat de Agora een ‘structureel schip van bijleg‘ wordt. 


