
No. 12525-1 

 

 

 

Emmeloord, 25 juli 2012. 

 

Onderwerp 

Realisatie Centrum voor Jong Ondernemerschap. 

 

Voorgenomen besluit 

Eenmalig een investeringssubsidie beschikbaar stellen van €130.000 uit de 'Reserve 

ontwikkelingsfonds stimulering werkgelegenheid' voor de realisatie van een Centrum 

voor Jong Ondernemerschap. 

 

Advies raadscommissie 

De fracties van GroenLinks. CU/SGP, PU Pv/dA, CDA en D’66 nemen het voorstel als 

bespreekstuk mee terug naar de fracties en laten zo spoedig mogelijk weten wat de 

reacties zijn, de overige fracties adviseren positief. 

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

Inleiding 

In het nieuwe sociaal economisch beleid (2012-2016) is de realisatie van een Centrum 

voor Jong Ondernemerschap (CVJO) als actiepunt opgenomen. Het CVJO is een 

zelfstandige stichting en broedplaats voor starters en een kweekvijver voor ondernemend 

talent. De starters zijn ambitieuze ondernemers (0-5 jaar ervaring) die met 

ondersteuning van professionals uit de regio en elkaar hun ondernemerschap willen laten 

groeien. Het CVJO biedt plaats aan tussen de 10 en 25 startende ondernemers en 10 

stagiaires. De werkplek maakt onderdeel uit van een ondernemerstuin; een open ruimte 

waarin starters van en met elkaar kunnen leren, netwerken en samenwerken. Het CVJO 

biedt betaalbare werkplekken aan. De huur die aan de startende ondernemers wordt 

doorberekend, wordt elk jaar hoger om de doorstroom te bevorderen. 

 

Naast de startende ondernemers is binnen het CVJO ook een projectbureau actief met 

studenten van het MBO, HBO en WO. Bedrijven en instellingen uit de regio kunnen bij 

het projectbureau terecht voor verschillende (kortlopende) opdrachten. Daarnaast biedt 

het CVJO zelf ook stageplekken aan. Het CVJO haalt haar inkomsten dus uit huur en 

stageopdrachten. 

 

Doelstelling 

De realisatie van een Centrum voor Jong Ondernemerschap in de gemeente 

Noordoostpolder om innoverend talent en hoger opgeleiden voor de regio te behouden en 

naar de gemeente toe te halen. 

 

Voorgesteld besluit 

Eenmalig een investeringssubsidie beschikbaar stellen van €130.000 uit de 'Reserve 

ontwikkelingsfonds stimulering werkgelegenheid' voor de realisatie van een Centrum 

voor Jong Ondernemerschap. 

 

Argumenten 

1.1 Hoger opgeleide jongeren kansen bieden in de gemeente Noordoostpolder. 

De gemeente Noordoostpolder heeft geen HBO-instelling binnen de gemeentegrenzen. 

Hierdoor trekt jeugd na de middelbare school vaak weg naar andere plaatsen. Door het 

behouden, stimuleren en aantrekken van jong ondernemerschap kan een goede stap 

gezet worden om jongeren terug te halen / te behouden voor de gemeente. Het CVJO is 

niet de oplossing voor dit probleem maar kan een aanjagende functie realiseren. 

Daarnaast krijgen ook startende ondernemers uit de regio de kans om te participeren in 

het CVJO. Hiermee worden dus ook HBO-ers en WO-ers uit andere gemeente naar de 

gemeente Noordoostpolder gelokt. 
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1.2 Essentiële rol voor de aanjager. 

De aanjager gaat een essentiële rol spelen om het CVJO tot een succes te maken. De 

aanjager gaat het CVJO introduceren bij het bedrijfsleven in de polder, contacten leggen 

met onderwijs en het concept verder uitwerken. De aanjager wordt aangesteld voor 12 - 

18 maanden en is ook de grootste kostenpost in de eenmalige investering. De aanjager 

wordt benoemd door het CVJO met goedkeuring van de gemeente en de Rabobank. 

 

1.3  Rabobank financiert mee.  

De Rabobank Noordoostpolder-Urk heeft aangegeven het CVJO een zeer interessant 

initiatief te vinden en mee te willen participeren om het CVJO in de gemeente 

Noordoostpolder mogelijk te maken. De bank doet dit door haar netwerk beschikbaar te 

stellen en de mogelijkheid te bieden om aan te sluiten bij het starterstraject. Daarnaast 

is een eenmalige financiële bijdrage toegezegd om de investeringskosten te dekken. 

 

1.4 Het levert directe werkgelegenheid op. 

Realisatie van het CVJO levert direct werkgelegenheid op van 10 FTE tot 25 FTE. 

Daarnaast wordt bij de opstart gelijk gebruik gemaakt van een stagiair en op termijn 

gaan meer stagiaires functioneren bij het CVJO. Er zijn gesprekken gaande met ROC 

Friese Poort om aan te sluiten bij het concept. 

 

1.5 Het moet spin off gaan opleveren. 

In andere gemeenten waar het CVJO functioneert is inmiddels gebleken dat het concept 

een behoorlijke spin off kent. Starters binnen het CVJO kunnen als denktank fungeren 

voor vraagstukken bij bedrijven en brengen ontwikkelingen op gang. Daarnaast hebben 

de eerste starters inmiddels personeel aangenomen en huisvesting gezocht op een 

werklocatie. 

 

1.6 Deel financiering in natura. 

De gemeentelijke investering wordt voor een deel ook in natura verstrekt. Er wordt 

gekeken of een deel van de kantoormiddelen (stoelen, tafels, kasten e.d.) die overblijven 

vanwege de verbouwing (Het Nieuwe Werken) van het gemeentehuis, ingezet kan 

worden bij het CVJO. Dit bespaart op de eenmalige investeringskosten.  

 

Kanttekeningen 

1.1 Zuiderzeelijngelden zijn (nog) geen optie. 

Het CVJO voldoet aan alle voorwaarden die zijn vastgesteld in het kader van het 

programma Zuiderzeelijngelden. Echter de gevraagde bijdrage is te laag (minimaal 

€ 250.000, 67% van de totale investering). Daarom is financiering uit de 

Zuiderzeelijngelden geen optie op dit moment.  

 

1.2 De provincie financiert niet (meer) mee. 

Twee jaar geleden heeft de gemeente samen met de provincie (ambtelijk en bestuurlijk) 

een bezoek gebracht aan het CVJO in Doetinchem. De provincie heeft destijds 

aangegeven zeer enthousiast te zijn en mogelijkheden te zien voor financiering. Helaas is 

de provincie, gezien de huidige financiële omstandigheden, daar op terug gekomen en 

wordt geen subsidie beschikbaar gesteld.  

 

Financiën 

In de bijlage van deze nota is de investeringsbegroting en de structurele exploitatie 

opgenomen. Er is een eenmalige investering nodig om het CVJO van de grond te trekken. 

Naast de gemeente neemt ook de Rabobank hiervan een deel voor haar rekening. 

Vervolgens moet het CVJO zijn eigen broek ophouden.  

 

Planning/uitvoering 

- September raadsbesluit. 
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- Aanjagen CVJO najaar 2012. 

- Operationeel CVJO voorjaar 2013. 

 

Bijlagen 

- Investeringsbegroting CVJO. 

- Exploitatiebegroting CVJO. 

- Criteria procesgeld. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder : W.J. Schutte 

Steller : dhr. J. van Wijk; 35 15; j.vanwijk@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 augustus 2012,  

no. 12525-1; 

 

B E S L U I T: 

 

1. eenmalig een investeringssubsidie beschikbaar te stellen van € 130.000 uit de  

    'Reserve ontwikkelingsfonds stimulering werkgelegenheid' voor de realisatie van een  

    Centrum voor Jong Ondernemerschap. 

2. De 18e wijziging van de programmabegroting 2012 vast te stellen. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 20 september 2012. 

De griffier,             de voorzitter, 

 

 


