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Geachte leden van de raad, 
 
Reeds enige tijd worden op de website van de Gemeente Wageningen overzichten geplaatst van 
de verleende subsidies. Deze overzichten genereren wij uit het software systeem dat wordt 

gebruikt voor de afhandeling van subsidie-aanvragen, Corsa Subsidies. 
 
Door uw raad zijn in de afgelopen jaren vragen gesteld over deze subsidie-overzichten, en is 
hieromtrent in juni jl. een motie ingediend (LTA 451). In de motie is verzocht om het nummer 
van de verleningsbesluiten en de datum van de besluiten in het overzicht op te nemen. Tevens is 
gevraagd om het overzicht gelijk te laten lopen met het begrotingsjaar. Ook kwam aan de orde 

of de verleende subsidies in de jaarrekening op konden worden genomen, waarbij u aan ons 
college heeft overgelaten om dit al dan niet te doen.  
 
Wij hebben de in uw motie aangegeven wensen ter harte genomen. Om de gewenste gegevens in 
de subsidie-overzichten op te kunnen nemen is een aanpassing van het Corsa-subsidiesysteem 
noodzakelijk geweest. Deze heeft inmiddels plaatsgevonden. Het nummer en de datum van het 
verleningsbesluit kunnen nu in het overzicht worden opgenomen. Tevens is het mogelijk het 

overzicht gelijk te laten lopen met het begrotingsjaar, zodat wij ook aan deze in de motie geuite 
wens kunnen voldoen. Wij hebben er voor gekozen om de overzichten niet in de jaarrekening op 
te nemen maar deze voor de snelle vindbaarheid daarvan rechtstreeks op de website te blijven 
plaatsen. Bovendien is het hierdoor eenvoudiger om de overzichten, indien dit nodig mocht 
blijken te zijn, aan te passen/te updaten.  
 
Dit betekent dat wij na afloop van het begrotingsjaar 2015 een compleet subsidieoverzicht van 

de eenmalige en jaarlijkse subsidies op de website zullen plaatsen waarin de datum en het 
kenmerk van het verleningsbesluit zijn opgenomen. Daarnaast zullen, om een completer beeld te 
krijgen van de verleende subsidies, de in 2015 uitbetaalde bevoorschottingen van subsidies die 

bv. al in 2013 of 2014 voor meerdere jaren zijn verleend, in het overzicht worden weergegeven. 
Het overzicht zal zowel de subsidies uit Corsa Subsidies bevatten (hetgeen nagenoeg het 
grootste aantal subsidies betreft), als de enkele subsidies die buiten dit systeem om zijn 

afgehandeld. Daarbij merken wij op dat wij er naar streven dat vanaf 2016 alle subsidies binnen 
het Corsa subsidiesysteem worden afgehandeld.  
 
Om uw raad inzicht te geven in hoe dit overzicht er uit zal gaan zien hebben wij op de website 
reeds een voorbeeld daarvan geplaatst, en wel voor de periode vanaf 1 januari 2015 tot 1 
november 2015. De enkele subsidies die buiten het Corsa Subsidie-systeem om zijn afgehandeld 
zijn hierin nog niet meegenomen, dit zal in het complete overzicht van 2015 wel het geval zijn. 



 

ons kenmerk POJ/15.0106422 
blad 2/2 

 
 

 

 
Wij vertrouwen er op u hiermee van dienst te zijn geweest en gaan ervan uit dat hiermee 
bedoelde motie is afgehandeld. 
 
Hoogachtend, 

 
 
Burgemeester en wethouders van Wageningen, 
 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

M.J.F. Verstappen G.J.M. van Rumund 

  
 
De brieven van de gemeente Wageningen worden in principe niet meer of digitaal ondertekend. 
 
 


