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Emmeloord, 26 juli 2022. 
 
Onderwerp 
RHA subsidie 
 
Advies raadscommissie 
[…]  
 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

 
Voorgesteld besluit 
1. Een budget van €895.000 beschikbaar te stellen voor diverse projecten op het gebied van de 
huisvesting van aandachtsgroepen. 
2. De 19e wijziging van de programmabegroting 2022 vast te stellen. 
 
Doelstelling 
Het stimuleren van de huisvesting van aandachtsgroepen. 
 
Inleiding 
In het najaar van 2021 heeft de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) een 
subsidiemogelijkheid geboden om de huisvesting van aandachtsgroepen te stimuleren. Wij hebben 
daarop voor diverse projecten een subsidieaanvraag op basis van de Regeling Huisvesting 
Aandachtsgroepen (RHA) ingediend. Het gevraagde bedrag van €895.000 is door de RVO als 
voorschot aan ons toegekend (zie ook kanttekening 2). 
 
Argumenten 
1.1 Het toegekende budget is bedoeld voor de huisvesting van aandachtsgroepen 
De RVO heeft aangegeven dat de subsidie van €895.000 is bedoeld voor de door de gemeente 
aangevraagde projecten voor in totaal 50 woonruimten en 258 verblijfsruimten. Een overzicht van 
deze projecten ziet u in bijlage 2. De uitkering per woonruimte is €5.000 en de uitkering per 
verblijfsruimte is €2.500.  
 
1.2 Er zijn geen extra middelen nodig van de gemeente 
De totale kosten voor de in bijlage 2 genoemde projecten worden gedekt uit de subsidie van het Rijk. 
 
1.3 De gemeenteraad is bevoegd om de financiële middelen beschikbaar te stellen 
De gemeente heeft de middelen voor diverse projecten op het gebied van de huisvesting van 
aandachtsgroepen in de vorm van een specifieke uitkering ontvangen. Dit betekent dat de 
gemeenteraad het budget formeel nog beschikbaar moet stellen voor het doel, waarvoor de specifieke 
uitkering is ontvangen. Dit is op grond van artikel 189 en 192 van de Gemeentewet (budgetrecht van 
de raad). De middelen ad €895.000 zijn bedoeld voor de specifieke projecten die door de gemeente 
bij de RVO zijn aangevraagd. 
 
Kanttekeningen 
1. Nog niet duidelijk is of alle aangevraagde projecten ook daadwerkelijk worden gerealiseerd 
Om de subsidie niet mis te lopen zijn ten tijde van de aanvraag ook projecten meegenomen die nog in 
de pijplijn zaten of onzeker waren. Wanneer blijkt dat deze projecten nog steeds onvoldoende 
concreet zijn, wordt daarvoor geen subsidie toegekend. 
 
2. De toetsing aan de randvoorwaarden moet nog gebeuren 
De gemeente toetst of de diverse projecten aan de randvoorwaarden die zijn opgenomen in de RHA 
regeling kunnen voldoen. Voldoet een project niet of onvoldoende aan deze randvoorwaarden, dan 
kan dat ertoe leiden dat er geen of minder subsidie wordt toegekend. 
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Bijlagen 
1. Beschikking regeling huisvesting aandachtsgroepen (zs00356688) 
2. Aanvraag RHA subsidie (zs00356690) 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                     de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portefeuillehouder: T. van Steen 
Steller :  de heer R. van den Belt, 0527633381; r.vdbelt@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 juli 2022, no. 22.0001137; 
 
gelet op artikel 189 en 192 van de Gemeentewet; 
 
B E S L U I T: 
 
1. Een budget van €895.000 beschikbaar te stellen voor diverse projecten op het gebied van de 
huisvesting van aandachtsgroepen. 
2. De 19e wijziging van de programmabegroting 2022 vast te stellen. 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 10 oktober 2022. 
De griffier,             de voorzitter, 


