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Emmeloord, 12 mei 2015. 
 
Onderwerp 

Bijdrage aan de LAG voor LEADER 3 
 
Advies raadscommissie 

[…]  
 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

 
Voorgesteld besluit 
1. in de derde LEADERperiode € 2.000 per jaar beschikbaar stellen voor de bijdrage aan 

de LAG; 
2. hiervoor de 11e wijziging van de programmabegroting 2015 vaststellen; 
3. de bijdrage voor de jaren 2016 t/m 2020 opnemen in de programmabegroting 2016-

2019. 
 
Doelstelling 

Vergroting van de leefbaarheid in Noordoostpolder doordat onze bewoners hun eigen 
ideeën met LEADERsubsidie kunnen uitvoeren. 
 
Inleiding 

Medio dit jaar komt er weer LEADERsubsidie beschikbaar. LEADER is een Europees 
subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling door bewoners en organisaties. Bij 
LEADER hoort een adviesgroep, de LAG (Lokale Actiegroep). 
 
Argumenten 

1.1 LEADER biedt kansen voor onze bewoners 

LEADERsubsidie helpt bewoners om hun ideeën uit te voeren. Bijvoorbeeld hun ideeën uit 
de dorpsvisies. Het past binnen ons gemeentelijk beleid dat bewoners zelf 
verantwoordelijkheid nemen voor de leefbaarheid van hun omgeving. U heeft dat 
bijvoorbeeld uitgesproken in onze sociale structuurvisie. Onze bewoners kunnen pas 
gebruik maken van LEADER als wij meebetalen aan de kosten voor de LAG (lokale 
actiegroep). Die kosten zijn € 2.000 per jaar in de periode 2015 t/m 2020. 
 
1.2 De reserve is bestemd voor LEADER 
In de LEADERreserve1 zit ca. € 330.000 voor LEADER. Dit is een restant uit de vorige 
LEADERperiode (LEADER 2). Toen LEADER 2 afliep, is deze bestemmingsreserve blijven 
bestaan voor LEADER 3. 
 
1.3 Bijdrage staat in verhouding tot die van andere Flevolandse overheden 

Deze LEADERperiode is anders dan de voorgaande LEADERperiodes. De rollen van de 
verschillende overheden zijn anders. En ook de kostenverdeling is anders. De gemeenten 
en de provincie dragen samen de organisatiekosten. De zes gemeenten dragen samen 
met de kosten voor het secretariaat van de Lokale Actie Groep (LAG). Dat is ca. € 2.000 
per gemeente per jaar. De provincie betaalt de kosten die de RVO (Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland) maakt voor het afhandelen van de financiële controle en 
administratie van LEADERprojecten. Dat bedrag is veel hoger dan de bijdrage die aan de 
gemeenten gevraagd wordt. 
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2.1 Budget beschikbaar stellen is formeel een wijziging van de begroting 

Uw besluit om budget beschikbaar te stellen voor 2015, betekent formeel een wijziging 
van de programmabegroting 2015. 
 
3.1 Budget voor latere jaren moet in de begroting van die jaren komen 

Uw besluit om budget beschikbaar te stellen voor de komende jaren, betekent 
boekhoudkundig dat u dit moet verwerken in de toekomstige begrotingen. 
 

Kanttekeningen 

1.1 In de vorige LEADERperiodes was geen bijdrage van ons nodig 

In de vorige LEADERperiodes droegen het Rijk en de provincie de kosten. In LEADER 3 
zijn dat de provincie en de gemeenten. De kosten zijn dus niet nieuw of anders, maar zij 
komen nu voor rekening van andere partijen. 
 
1.2 Het effect is niet bekend 

We weten nog niet wat LEADER 3 uiteindelijk gaat opleveren voor onze bewoners en 
onze dorpen. Wel weten we dat er in de vorige periodes goed gebruik van is gemaakt. En 
ook dat onze dorpsverenigingen geïnteresseerd en betrokken zijn bij het nieuwe 
programma. 
 
1.3 Ander gemeenten moeten ook nog besluiten 

De gemeenten betalen samen de kosten voor het secretariaat van de LAG. Als alle zes de 
gemeenten van Flevoland meedoen, kost het iedere gemeente ca. 2.000 euro per jaar. 
Mocht er één of meer gemeente(n) niet meedoen, dan wordt het bedrag voor de overige 
gemeente misschien hoger. 
 
De meeste van de zes Flevolandse gemeenten hebben hun bijdrage al toegezegd. Voor 
zover zij daar nog een besluit van hun gemeenteraad voor nodig hebben (zoals bij ons) is 
hun deelname uiteraard nog niet formeel bekend. 
 
Planning/uitvoering 

In de zomer van 2015 wordt het concept van de Flevolandse uitwerking van het 
LEADERprogramma (Locale Ontwikkelingsstrategie) beoordeeld en vastgesteld. Ook 
worden de juridische documenten dan gemaakt, zoals de verordening en het 
aanvraagformulier. Daarna (herfst 2015) kunnen de eerste aanvragen worden ingediend. 
Tegen die tijd hebben wij waarschijnlijk ook een beter beeld van de projecten waar onze 
bewoners LEADERsubsidie voor aan willen vragen. Wij zullen u dan een voorstel doen 
voor de inzet van gemeentelijke cofinanciering. 
 
Bijlagen 

Geen. 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                     de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
Portefeuillehouder : dhr. H.H. Suelmann 
Steller : mevrouw I.S.M. Cornelissen; 35 01; 
i.cornelissen@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2015, no.312940-1; 
 
gelet op artikel 189 Gemeentewet, 
 

B E S L U I T: 
 
1. in de derde LEADERperiode € 2.000 per jaar beschikbaar te stellen voor de bijdrage 

aan de LAG; 
2. hiervoor de 11e wijziging van de begroting 2015 vast stellen; 
3. de bijdrage voor de jaren 2016 t/m 2020 op te nemen in de programmabegroting 

2016-2019. 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 29 juni 2015. 
De griffier,             de voorzitter, 


