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Onderwerp: Vaststellen subsidie digitaal Ondernemersplatform (NOPLINC) 2017 
 
Voorgesteld besluit 
1. De verstrekte incidentele activiteitensubsidie aan de Stichting NOPPEDIA 

ongewijzigd vaststellen op € 100.000 op grond van artikel 4:46 Awb 
2. In verband met het overschrijden van de indieningstermijn de hardheidsclausule 

toepassen op grond van art. 27 ASV 2011  
 

Inleiding 
Op 9 september 2018 heeft de Stichting NOPPEDIA een inhoudelijke en financiële 
verantwoording gestuurd over de realisatie van NOPLINC. NOPLINC is het digitale 
ondernemersplatform voor Noordoostpolder. In september heeft u het voorstel voor 
vaststelling van de subsidie aangehouden, omdat u zich zorgen maakt over de 
bruikbaarheid van de huidige vorm van het platform. Met het bestuur van de Stichting 
NOPPEDIA zijn vervolgens twee gesprekken gevoerd over de toekomst van het digitale 
ondernemersplatform. Stichting NOPPEDIA herkent het beeld, het was ook onderwerp 
van gesprek geweest in de bestuursvergadering.  
Inmiddels heeft het bestuur een plan gemaakt voor het verder ontwikkelen van 
NOPLINC.   
 
Doelstelling 
De verleende subsidie over 2017 aan Stichting NOPPEDIA definitief vaststellen met als 
doel een toekomstbestendig en levendig ondernemersplatform.  
 
Argumenten 

 
1.1. De subsidie is besteed aan het beoogde doel  

Uit de jaarrekening blijkt dat subsidie is besteed aan het doel waarvoor het beschikt was. 
Het platform is gebouwd, en in fasen gelanceerd onder de ondernemers in 
Noordoostpolder. Dit in afstemming met een klankbordgroep, bestaande uit 
vertegenwoordigers van BAN, OVG, RONOP en gemeente. Inmiddels hebben 208 
ondernemers zich geregistreerd voor het platform. 
 
2.1 De verantwoording is te laat ingediend 

Stichting NOPPEDIA moest uiterlijk op 31 december 2017 een verzoek tot vaststelling, 
met bijbehorende verantwoordingsstukken, indienen. Deze termijn is overschreden. U 
kunt daardoor het subsidiebedrag terugvorderen omdat niet aan de verplichtingen is 
voldaan. Voor deze stichting is het subsidieproces nieuw. Bovendien was er lang 
onduidelijkheid over de BTW-plicht van de stichting. Omdat het terugvorderen niet 
bijdraagt aan het toekomstige succes van NOPLINC, adviseren wij u de hardheidsclausule 
toe te passen en de termijn voor het indienen buiten beschouwing te laten. Dat kan op 
basis van artikel 27 van de ASV 2011. We maken in de vaststellingsbeschikking wel de 
opmerking dat dit een volgende keer wel juist moet gebeuren. 
 
Kanttekeningen 



 
1.1 Het opgeleverde platform heeft een aantal kinderziektes 

Het aanmelden is gecompliceerd, omdat je zowel als bedrijf als persoon moet 
aanmelden. Verder mist er een ondersteuningsfunctie, waar je als gebruiker terecht kunt 
met vragen. Ook het zoeken is statisch ingericht. 
Verder mist een aantal belangrijke functionaliteiten die zorgen dat het platform van een 
statische ondernemerslijst met berichtenfunctie echt een platform voor het uitwisselen 
van informatie wordt. 
Dat zijn bijvoorbeeld een app, zodat het platform ook via smartphone of tablet te 
gebruiken is. Verder moet de vraag- en aanbodfunctie beter uitgewerkt worden.  
 
De Stichting NOPPEDIA heeft na ampel beraad besloten dat zij NOPLINC doorontwikkelen 
naar een verbeterde versie, in een aantal fasen.  
1. Onderzoek onder bedrijven en (onderwijs)instellingen over de gewenste 
functionaliteiten op NOPLINC. 
2. Met deze input wordt de content bepaald en in etappes gebouwd 
3. Oplevering NOPLINC 2.0 tijdens Pieperfestival 2019. 
 
ACF Bentveld uit Emmeloord is door het bestuur van de Stichting NOPPEDIA bereid 
gevonden om de doorontwikkeling uit te voeren. De benodigde financiering wordt 
gezocht bij lokale bedrijven en instellingen.  
 
1.2 Niet het totale subsidiebedrag is benut 

Omdat er nog discussie was over de BTW-plicht van de Stichting, is niet het totale 
subsidiebedrag aangewend voor de bouw en realisatie van het platform. De 
werkzaamheden van de stichting lopen nog door. Het in 2017 resterende bedrag van 
€1080,- wordt toegevoegd aan het werkbudget voor verdere ontwikkeling en onderhoud 
van het digitale platform in 2018.  
 

1.3 De Stichting moet zonder financiële steun verder kunnen 

In de gesprekken met Stichting NOPPEDIA is aangegeven dat er slechts voor twee jaar 
een gemeentelijke bijdrage was voorzien voor het verder uitbouwen en onderhouden van 
het digitale platform. Het gaat om 2x €10.000, waarvan al één periode van €10.000 is 
bevoorschot, in mei 2018. De inzet van AFC Bentveld in de verdere ontwikkeling van 
NOPLINC is een belangrijke succesfactor voor een zelfstandig draaiend 
ondernemersplatform.  
 
Planning/Uitvoering 

- De beschikking tot vaststelling verzenden aan Stichting NOPPEDIA 
- Met de stichting in gesprek blijven over de promotie en verdere uitbouw van het 

ondernemersplatform. Ook blijven we actief als aangesloten lid van het platform, 
door informatie zoals vacatures en stages te delen.  
 


