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gemeente

NOORDOOSTPOLDER
Emmeloord, 14 april 2016.
Onderwerp
Programma en budget voor LEADER 3
Advies r a a d s c o m m i s s i e
De fractie van de SP neemt het voorstel als bespreekstuk mee terug naar de fractie.
De fractie van de PU was niet aanwezig, standpunt is niet bekend.
Voor de overige fracties is het een hamerstuk.
Aan de raad.
S t a t u s : ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
1.
Het programma "LEADER 3 in Noordoostpolder" vaststellen;
2.
Een totaalbudget van € 300.000 beschikbaar stellen voor het programma "LEADER
3 in Noordoostpolder", gelijk te verdelen over de begrotingsjaren 2016, 2017 en
2018;
3.
De 7 wijziging van de
programmabegroting 2016
vaststellen;
4.
De "Subsidieverordening
LEADER, wat is dat ook alweer?
cofinanciering LEADER"
LEADER is een Europees subsidieprogramma
vaststellen.
e

Doelstelling
Bewoners helpen om zelf de
leefbaarheid van hun dorp, wijk
of leefomgeving te verbeteren.

voor plattelandsontwikkeling. In het
verleden zijn er in Noordoostpolder veel
projecten met LEADERsubsidie uitgevoerd.
Bijvoorbeeld het inrichten van een MFC of
de aanleg van en wandelpad. Bij
LEADERsubsidie is ook een bijdrage van de
gemeente nodig. Dat is de cofinanciering.

Inleiding
Er komt een nieuwe periode voor
LEADERsubsidies. Dat kan
interessant zijn voor onze
dorpen, wijken en landelijk
gebied. Het kan bijvoorbeeld een
financieel steuntje in de rug zijn
om een actie uit hun dorpsvisie uit te voeren.
Vanaf komende zomer kan er weer LEADERsubsidie worden aangevraagd bij de
provincie.
Deze keer is cofinanciering van de gemeente daarbij een vaste voorwaarde. Die
cofinanciering moet minimaal even groot zijn als de LEADERsubsidie.
Vorig jaar besloot u al om ook deze LEADERperiode weer mee te doen. In dit voorstel
leest u de logische volgende stap.
Argumenten
1.1

Dit programma

koppelt onze cofinanciering

aan de wensen van bewoners
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Bewoners uit dorpen, wijken en het landelijk gebied in Noordoostpolder hebben ideeën
en wensen voor de leefbaarheid. Die staan in de dorpsvisies of komen soms in
gesprekken naar voren. En uiteraard kunnen er nog nieuwe ideeën spontaan ontstaan.
LEADERsubsidie kan de bewoners financieel helpen om hun ideeën uit te voeren.
1.2
LEADER past goed bij de dorpsvisies
Bijna alle dorpen in onze gemeente hebben een dorpsvisie gemaakt. U heeft ben
daarover geïnformeerd en heeft misschien ook één of meer dorpsvisies gelezen. De
dorpsvisies zijn door het dorp zelf gemaakt, dus 'van onderop'. En in vrijwel alle
dorpsvisie is de leefbaarheid van het dorp een belangrijk thema. LEADER past daar prima
bij. LEADERsubsidie is bedoeld voor projecten V a n onderop' die de leefbaarheid
versterken.
1.3
Het programma laat ruimte en stuurt op een eerlijke verdeling
Provinciebreed is al gekozen aan welke doelen de LEADERprojecten moeten bijdragen.
Samengevat zijn dat: 1. Verbeteren van de sociale cohesie, 2. Verbeteren van recreatie
en 3. Verbeteren van de stad-landverbinding. Die keuzes zijn samen met
dorpsverenigingen en andere organisaties gemaakt. Ons eigen programma voegt daar
geen extra eisen aan toe. Wel stuurt het programma op een eerlijke verdeling van onze
cofinanciering over de verschillende dorpen en wijken. En ook op een prioritering voor
projecten die aansluiten bij de dorpsvisies of bij het gemeentelijk beleid.
1.4
Met dit programma geeft U het college een kader voor de cofinanciering
Dit programma is een kader voor het geven van gemeentelijke cofinanciering. Dat kader
kan het college goed gebruiken. Allereerst natuurlijk bij het verstrekken van de
cofinanciering. Maar ook bijvoorbeeld in gesprekken met aanvragers over de
mogelijkheden voor cofinanciering. En in vergaderingen van de adviescommissie (de
LAG ) of in gesprekken met de provincie. Het is handig als het college daarin meteen
volledig mee kan praten, zonder voorbehoud van een raadsbesluit dat daarna nog
genomen moet worden.
1

2.1
Ieder LEADERproject heeft
cofinanciering nodig
In deze nieuwe periode heeft ieder
LEADERproject een bijdrage van de
gemeente nodig. Per project kan
maximaal 3 0 % LEADERsubsidie
aangevraagd worden (Europees
geld). Daar moet de gemeente dan
minimaal hetzelfde bedrag bijleggen
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Overige
(sponsors,
vrijwilligers^
etc)

(cofinanciering).
De rest moet uit
overige middelen komen, zoals uren
die vrijwilligers erin steken of
sponsoring. Deze verdeling is een
voorwaarde uit de Europese
regeling.
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2.2
U heeft een reserve voor deze cofinanciering
In de vorige LEADERperiode heeft U een LEADERreserve ingesteld. Die
bestemmingsreserve bevat nog een restant van ca. € 300.000. Dat bedrag kunt u nu
beschikbaar stellen voor cofinanciering van nieuwe LEADERprojecten. Het vormt de
dekking van het bedrag dat u beschikbaar stelt.
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De LAG is de lokale adviesgroep. Deze groep bestaat uit maatschappelijke organisaties en overheden uit
Flevoland. De LAG adviseert GS over het toekennen van LEADER subsidie. Zowel over het hele programma als
per aanvraag.
E043 EU-cofinanciering phasing-out programma
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2.3
Dit scheelt tijd bij ieder aanvraag
Als u het bedrag uit de reserve (gefaseerd over d r i e j a a r ) in eens beschikbaar stelt,
scheelt dat tijd. Het college kan dan, per aanvraag cofinanciering verstrekken. Een
collegebesluit duurt ongeveer 1,5 maand korter dan een raadsbesluit. Die tijd bespaart u
onze bewoners. En dat is prettig want dan kunnen zij eerder aan de slag met hun
project.
3.1
Een verordening is juridisch nodig
Juridisch is de cofinanciering ook een subsidie. Een gemeente kan alleen een subsidie
verstrekken als er een wettelijke grondslag is, zoals een verordening.
Kanttekeningen
1.1
Waarom gebruiken wij hiervoor de Algemene subsidieverordening niet?
Wij hebben een Algemene subsidieverordening Noordoostpolder 2011 (Asv). Het ligt dus
voor hand om die hier te gebruiken. Dan hoeft er geen nieuwe verordening te worden
gemaakt. Uiteraard is daar goed naar gekeken. Maar in dit geval bleek het niet handig
voor de aanvragers. Onze Asv bevat bepalingen over o.a. de informatie die een
aanvrager moet bijhouden en aanleveren. De verordening die de provincie voor
LEADERsubsidies hanteert, bevat daarover ook bepalingen. De aanvrager zou dan voor
hetzelfde project aan twee verschillende verordeningen moeten voldoen voor
administratie, verantwoording etc. Dat is niet handig. De verordening die wij u nu
voorstellen, is zo geschreven dat de aanvrager dit soort dubbel werk niet heeft.
Planning/uitvoering
Na uw besluit informeren wij de dorpsverenigingen, wijkplatforms en overige
geïnteresseerden. Daarin lezen zij uw programma en de mogelijkheden voor
LEADERsubsidie en cofinanciering in Noordoostpolder. Daarna kunnen zij cofinanciering
aanvragen bij het college.
Uiteraard worden de verordening en het programma ook officieel bekendgemaakt,
bijvoorbeeld op www.overheid.nl en met een publicatie op onze eigen website en in het
huis-aan-huisblad.
Bijlagen
1.
programma LEADER 3 in Noordoostpolder (document no. 393097)
Subsidieverordening cofinanciering LEADER (document no. 393095)
gemeester en wethouders,
de burgemeester.

Portefeuillehouder
Steller

De heer H.H. Suelmann
mevrouw I.S.M. Cornelissen; 35 0 1 ;
i.cornelissen@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 april 2016, no. 393036;
gelet op artikel 108 en 149 van Gemeentewet en titel 4:2 van de Algemene wet
bestuursrecht
BESLUIT:

1.
2.
3.
4.

Het programma "LEADER 3 in Noordoostpolder" vast te stellen;
Een totaalbudget van € 300.000 beschikbaar te stellen voor het programma
"LEADER 3 in Noordoostpolder", gelijk te verdelen over de begrotingsjaren 2016,
2017 en 2018;
De 7 wijziging van de program ma beg roting 2016 vast te stellen;
De "Subsidieverordening cofinanciering LEADER" vast te stellen.
e

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 30 mei 2016.
De griffier,
de voorzitter.
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De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit:
de programmabegroting voor het dienstjaar 2016 te wijzigen zoals hierna is aangegeven.
7e wijziging van de programmabegroting 2016.

Aldus vastgesteld in de openbare vergade
ring van 30 mei 2016.
De griffier,
de voorzitter.

Ter kennisneming ingezonden
op 06 juni 2016
aan gedeputeerde staten van
Flevoland te Lelystad.
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PROGRAMMA
Nr.

VERHOGING

VERLAGING

Omschrijving

NIEUWE
RAMING

In deze begrotingswijziging zijn de financiële
consequenties verwerkt voortvloeiende uit
het
raadsvoorstel inzake LEADER 3 in
Noordoostpolder

LASTEN
Fysieke leefomgeving

100.000

100.000
Mutaties reserves
TOTAAL

100.000

BATEN

0
Mutaties reserves

100.000

TOTAAL

100.000

48.157.237

