
 

 

 

 

 

 

MEMO aan Raad 
 

 

Aan : De raad van gemeente Noodoostpolder 

 

Van : College van Burgemeester en Wethouders 

 

Datum : 5 februari 2019 

 

Onderwerp : Subsidie voor NOPLINC 

 

 

 

Beleidsreferentie 

 Aanleiding voor deze memo is de bespreking van NOPLINC in de commissie BFE 

van 14 januari en de raad van 28 januari 2019.  

 In de raadsvergadering heeft wethouder Wijnants toegezegd dat er in februari 

2019 een apart besluit van het college over de vervolgstap van de tweede 

termijn onderhoudssubsidie van € 10.000 is gepland, na de verantwoording van 

de eerste termijn van € 10.000. Hierbij zal rekening worden gehouden met de 

geluiden uit de raad. Het college zal de commissie BFE informeren over de 

besluitvorming.  

 

 

 

Inleiding  

In deze memo schetsen wij het verloop van het digitale ondernemersplatform NOPLINC. 

Dit omdat de discussie zich nu toespitst op de subsidievaststelling voor de bouw van het 

platform. Het collegestandpunt is beter te begrijpen als de voorgeschiedenis wordt 

toegelicht.  

Vervolgens wordt de visie van het college op de voortgang van NOPLINC toegelicht. Als 

laatste wordt de stand van zaken omtrent de onderhoudssubsidie gegeven. 

 

 

Van ondernemersloket naar NOPLINC 

 

Coalitieakkoord 2014-2018 

De start van NOPPEDIA/NOPLINC is eigenlijk de vaststelling van het coalitieakkoord 

2014-2018. Daar is het idee van een ondernemersloket ontstaan en als volgt verwerkt in 

de financiële paragraaf van het coalitieakkoord: 

  

 
 

De invulling van het ondernemersloket is vervolgens meegenomen in de totstandkoming 

van het nieuw op te stellen Sociaal Economische beleid (2015-2018). De 

ondernemersdenktank is vertaald naar de NOPTALKS, waarbij ondernemers elkaar fysiek 

ontmoeten rond een bepaald thema.  



Het ondernemersloket bleef staan als opgave. 

 

Sociaal Economisch Beleid 2015-2018 

Ter voorbereiding op het opstellen van het Sociaal Economisch Beleidsplan 2015-2018 

zijn zes bijeenkomsten met verschillende thema’s georganiseerd. Tijdens deze sessies 

kwam steeds ter sprake dat veel ondernemers van elkaar niet weten wat ze doen.  

Zo ontstond de gedachte aan een online ondernemersportal.  

 

In het beleidsplan, zoals dat door de raad is vastgesteld staat: 

 
 

Voor het platform werd in het beleidsplan ook budget geoormerkt: eenmalig €100.000 en 

€10.000 voor de jaren 2016, 2017 en 2018 structureel als bijdrage aan het onderhoud 

van het online platform. 

 

 

 
 

Daarmee werd het budget dat structureel beschikbaar was voor de opzet van een 

ondernemersloket, deels incidenteel en deels structureel bestemd. Naast een financieel 

voordeel leverde dat ook een heldere eigenaar op: na de opstartfase zou het platform 

echt ‘van ondernemers en voor ondernemers’ zijn. 

 

 Van werkgroep naar zelfstandige stichting 

Na de vaststelling van het beleidsplan is het proces gestart om het platform ook 

daadwerkelijk te realiseren. De gemeente heeft dit opgepakt, samen met 

Ondernemersvereniging Groendorpen (OVG), Bedrijven Actief Noordoostpolder (BAN), 

Recreatieve Ondernemers Noordoostpolder (RONOP) en het Centrum voor Jong 

Ondernemerschap (CVJO). 

Gezamenlijk is een programma van eisen opgesteld. Op 18 januari 2016 was er een 

informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde partijen. 

 



Vervolgens is er een offertetraject gestart, waarbij zeven partijen (of clusters van 

bedrijven) hun belangstelling hebben getoond voor de bouw van het digitale platform. De 

werkgroep heeft de offertes in februari beoordeeld en zes partijen uitgenodigd om een 

pitch te geven. In juni 2016 valt de keuze op SKREPR en ComSi. De BAN draagt de 

projectleider voor om het proces te begeleiden en samen met de klankbordgroep het 

functioneel ontwerp te maken. 

In november 2016 wordt de Stichting NOPPEDIA officieel opgericht, met in het bestuur 

vertegenwoordigers van de Ondernemersvereniging Groendorpen en Bedrijven Actief 

Noordoostpolder. Ook wordt een klankbordgroep ingesteld, met vertegenwoordigers uit 

de betrokken partijen. Samen komen ze tot een functioneel ontwerp voor het platform.  

 

Het verzoek tot subsidie voor de bouw van het ondernemersportal wordt in december 

2016 ingediend door de Stichting NOPPEDIA. In januari 2017 verleent het college de 

subsidie voor de realisatie van het platform. Daarmee wordt de stichting de 

opdrachtgever van de projectleider en de bouwers. Een medewerker van de gemeente 

blijft actief in de klankbordgroep, de wethouder wordt betrokken via bestuurlijk overleg, 

waarbij hij namens het college het proces kritisch volgt. NOPLINC wordt tijdens de 

nieuwjaarsbijeenkomst van 2018 officieel gelanceerd. 

 

De lessen van dit proces 

 

Terugkijkend op dit proces van de afgelopen drie jaar, was het beter geweest om als 

gemeente opdrachtgever te blijven, waardoor maximale regie op het eindresultaat bleef 

bestaan. Of om juist vanaf het begin afstand te bewaren, waardoor het eigenaarschap 

helder was. 

 

Door het gezamenlijk doorlopen van een ontwerp- en offertetraject en vervolgens een 

subsidierelatie aan te gaan, is een meerduidige situatie/relatie ontstaan.  

Door het unieke karakter van het project (het met andere partijen ontwikkelen van een 

compleet nieuw digitaal platform is geen situatie die zich regelmatig aandient) is de gang 

van zaken wel te verklaren, maar achteraf zou het college andere keuzes hebben willen 

maken.  

 

De voor- en nadelen van de rolkeuze met betrekking tot het realiseren van het online 

platform (opdrachtgeverschap of subsidierelatie) had het college achteraf liever samen 

met de raad gemaakt, zodat vanaf het begin en ook in het vervolgtraject die rol helder 

was geweest en consistent had kunnen worden ingevuld.  

 

De les die het college trekt uit het proces rond NOPLINC, is dat bij een dergelijke unieke 

en innovatieve ontwikkeling voortaan de rolneming door het college vooraf expliciet moet 

worden afgewogen en zo nodig besproken moet worden met de betrokken 

raadscommissie. 

 

Het vervolg: NOPLINC op eigen benen  

 

Uit het collegebesluit om de verleende incidentele activiteitensubsidie aan de Stichting 

NOPPEDIA ook vast te stellen, blijkt dat het college dit nieuwe initiatief graag de kans wil 

geven zich te bewijzen, ondanks dat NOPLINC nu nog niet aan alle verwachtingen 

voldoet.  

 

Het bieden van een prettig ondernemersklimaat waarin ondernemers elkaar weten te 

vinden, blijft immers onveranderd als ambitie van kracht.  

Daarom heeft het college uiteindelijk besloten om de subsidie vast te stellen. Een 

eventuele terugvordering, op welk moment ook, zou alle inspanning van de afgelopen 

jaren teniet hebben gedaan en de kans op een zelfstandig draaiende NOPLINC voor de 

toekomst hebben gereduceerd tot nul. 

 



Stand van zaken onderhoudssubsidie 

 

In februari 2018 is een onderhoudssubsidie verleend aan de Stichting NOPPEDIA, voor de 

periode van februari 2018 tot en met februari 2019. De verantwoording van deze periode 

moet uiterlijk 15 april 2019 worden ingediend.  

Binnen het subsidiebeleid mag een subsidie van deze omvang ambtelijk worden afgedaan 

met een vaststellingsbesluit.  

Gezien de voorgeschiedenis zal daar in dit geval van afgeweken worden, door het besluit 

om de subsidie al dan niet vast te stellen door het college te laten nemen. Dit besluit 

ontvangt de commissie BFE dan vervolgens ter informatie.  

Mocht op basis van de verslaglegging over deze eerste termijn onderhoudssubsidie twijfel 

bestaan over het onderhoud van het platform of over de visie op de gewenste 

doorontwikkeling van de stichting, dan zal de tweede en laatste termijn van €10.000 niet 

verleend worden.  

 

Uiteraard hoopt het college dat het bestuur van NOPPEDIA overtuigend zal laten zien dat 

NOPLINC een mooie toekomst te wachten staat, waarin zowel ondernemers als 

gemeente, studenten en werkzoekenden het platform gebruiken voor hun verdere 

ontwikkeling en het ook echt een platform voor en door ondernemers wordt. 

 


