
Bijlage II - Werkwijze verdeling impulsgelden

Werkregio Flevoland kan tot en met 2023 6,8 miljoen euro aanvragen vanuit de 
impulsregeling. De onderlinge verdeling van deze 6,8 miljoen euro is aan de werkregio zelf. 
De werkregio kan vanaf 2021 jaarlijks één aanvraag doen. Er zijn dus maximaal 3 
aanvraagmomenten mogelijk.

De KAF-partners hebben hun voorkeur uitgesproken voor een flexibele en pragmatische 
invulling van de verdeling van de impulsregelingsgelden onderling. De gezamenlijke ambitie 
er is om in 2021 een aanvraag te doen, en in de volgende jaren ervoor te zorgen dat het geld 
eerlijk verdeeld wordt onder de partners die in 2021 geen aanvraag hebben gedaan, of een 
kleine aanvraag hebben gedaan.

De KAF-partners stellen daarom onderstaande werkwijze voor. Deze werkwijze houdt er 
rekening mee dat sommige KAF-partners in 2021 al een concreter beeld hebben van te 
nemen maatregelen en de benodigde 670Zo eigen financiering dan anderen, en daarom al 
eerder een aanvraag kunnen en willen doen. Flexibiliteit in de verdeling is mogelijk omdat er 
drie aanvraagmomenten zijn, en is wenselijk voor partners die in 2021 hun lokale 
uitvoeringsagenda nog niet uitgestippeld hebben.

De werkwijze ziet er als volgt uit:
- In najaar 2021 wordt de eerste aanvraag gedaan. Zeer waarschijnlijk doen de gemeenten 

Urk, Noordoostpolder, Zeewolde en Almere een aanvraag. Er moet consensus zijn 
binnen alle KAF partners over deze aanvraag.

- In de volgende jaren wordt elk jaar, en indien nodig vaker, afgestemd over de verdeling 
van de impulsgelden over de verschillende partners:

o Bij de jaarlijkse afstemming, wordt expliciet gemaakt hoeveel financiering iedere 
partner al eerder heeft aangevraagd.

o Partners die nog niet eerder een aanvraag hebben gedaan, hebben voorrang op 
partners die al wel een aanvraag hebben gedaan. 

o Partners die tot dan toe veel minder financiering hebben aangevraagd, hebben in 
principe voorrang op partners die al een grote aanvraag gedaan hebben. Hier kan 
van worden afgeweken, bijvoorbeeld omdat er rekening wordt gehouden met de 
grootte van de gemeente (inwoneraantal en/of oppervlakte), de urgentie of 
noodzaak van te nemen maatregelen of het publieke belang van de maatregel. 

o Een maximum richtbedrag per partner is 850.000 euro (6,8 miljoen euro verdeeld 
over 8 partners). Mocht er over een aantal jaar blijken dat een partner hogere 
ambities heeft, dan kan, in overleg met alle KAF partners, daarvan worden 
afgeweken.

- De ambtelijke afstemming van de jaarlijkse verdeling vindt plaats binnen een KAF- 
overleg in augustus/september, waarna de aanvraag als advies wordt voorgelegd voor 
bestuurlijke goedkeuring.

- De jaarlijkse ambtelijke afstemming is ook het moment waarop de partijen die een 
aanvraag hebben gedaan, de KAF partners op de hoogte stellen van de voortgang van 
de realisatie van de maatregelen. In het geval van onderbesteding, is het mogelijk voor 
dit vrijgekomen budget ene nieuwe bestemming te vinden binnen de werkregio (waarbij 
rekening wordt gehouden met de verdelingsmethodiek als hierboven beschreven).

- Een bestuurlijke handtekening is nodig voor de jaarlijkse aanvraag. Deze handtekening 
betekent ook dat de partner akkoord gaat met de verdeling voor dat jaar.

- Deze werkwijze gaat ervan uit dat elke KAF-partner tekent voor de jaarlijkse aanvraag, 
ook als de betreffende partner dat jaar geen aanvraag doet.

- Wijzigingen in de samenwerkingsovereenkomst gaan mee in de jaarlijkse afstem- en 
tekenronde.


