
 

 

Toezeggingen aan de gemeenteraad bij de behandeling subsidieovereenkomst 
Cultuurbedrijf Doetinchem 2021-2024. 
 

 Technische uitleg inzake de subsidieovereenkomst:  
waarom kan de raad slechts wensen en/of bedenkingen formuleren en is het college 
bevoegd om de subsidieovereenkomst af te sluiten? 
 
Antwoord: 
De termen budgetovereenkomst en subsidieovereenkomst worden nog weleens door 
elkaar gebruikt. Het verschil is dat een budgetovereenkomst een oude term is. Sinds 2015 
kom je deze term niet meer tegen in de algemene subsidieverordening. Strikt genomen 
kan deze term dus weggelaten worden en spreken we over een subsidieovereenkomst 
(artikel 4:36 Awb) dan wel het verstrekken van subsidie voor activiteiten.  
 
Op basis van de Gemeentewet (artikel 160) is het college – samengevat – bevoegd het 
dagelijks bestuur van de gemeente te voeren en stelt de raad de verordeningen vast die hij 
in het belang van de gemeente nodig oordeelt (artikel 149).  
Tegen de achtergrond hiervan heeft de raad de Algemene subsidieverordening gemeente 
Doetinchem 2015 vastgesteld waarbij, gelet op deze artikelen, het verstrekken van 
subsidie (als taak) is toebedeeld aan het college. Een en ander laat onverlet dat de raad 
uiteraard de bevoegdheid heeft wel of geen budget voor subsidieverstrekking beschikbaar 
te stellen. 
 

 Vraag over doelstelling toegankelijkheid: 
waar is de doelstelling dat het cultuurbedrijf voor iedereen toegankelijk moet zijn 
opgenomen?  
 
Antwoord: 
In doorontwikkeling op de Businesscase Cultuurbedrijf Doetinchem (2017) is in 2019 het 
Cultuurplan Cultuurbedrijf Doetinchem geschreven. Dit plan dient als basis voor de 
verdere ontwikkeling van het cultuurbedrijf en beschrijft de inhoudelijke/artistieke en 
maatschappelijke pijlers waarop de organisatie wordt gebouwd. Basis voor deze pijlers zijn 
de doelstellingen van de gemeente Doetinchem uit de businesscase.  
In het cultuurplan wordt veelvuldig en in breed perspectief gesproken over het thema 
toegankelijkheid. Samenvattend zijn de doelstellingen op dit gebied te lezen in de 
hoofdstukken ‘doelen en ambities’ per programmalijn (3.2, 4.2 en 5.2) 
Het Cultuurplan Cultuurbedrijf Doetinchem is onderlegger voor de prestatieafspraken 
zoals opgenomen in de subsidiebeschikking.   
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