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Voorgesteld besluit
1. Stichting NOPpedia een incidentele activiteitensubsidie verlenen van maximaal
€100.000 voor de realisatie en ontwikkeling van digitaal portal NOPpedia, op basis
van artikel 4:21 lid 1 Awb.
2. De raad via de voorjaarsrapportage 2017 voorstellen het specifieke budget van 2016
ten behoeve van de ‘ondernemersdenktank’ over te hevelen naar het begrotingsjaar
2017.
3. De Stichting NOPpedia informeren dat de gemeente geen deel uit gaat maken van
het stichtingsbestuur.
4. De raadscommissie BFE informeren.
Inleiding
In het coalitieakkoord 2014-2018 is onder het thema: ‘Iedereen aan het werk’ de opgave
‘het ontwikkelen van een ondernemersdenktank’ als één van de speerpunten benoemd.
Dit speerpunt is verder uitgewerkt in het Sociaal Economisch Beleid 2015-2018.
Het Sociaal Economisch Beleid geeft de ondernemersdenktank op twee manieren vorm:
fysiek en digitaal. Fysiek in de vorm van thematische bijeenkomsten, die inmiddels
bekend zijn onder de naam NOPtalks. Daar wordt met dit portal een digitale vorm aan
toegevoegd: een online platform met de werknaam NOPpedia. Gericht op het verbinden
van bedrijven onderling en contact tussen ondernemers, onderwijs en overheid.
Tijdens de ondernemersbijeenkomsten voor de herijking van het beleid is gebleken dat
veel ondernemers niet van elkaar weten wat ze doen. Eén van de gevolgen is dat werk
bij aanbieders buiten de polder wordt ondergebracht. Dit terwijl meer werkgelegenheid
en het verlagen van de werkloosheid belangrijke doelstellingen zijn van Noordoostpolder.
Sinds het vaststellen van het Sociaal Economisch Beleid in 2015 is achter de schermen
hard gewerkt om een dergelijk digitaal platform in de steigers te zetten. Het
ontwikkelproces, met betrokkenheid van ondernemersverenigingen OVG en BAN, schept
hoge verwachtingen voor een ook werkelijk succesvol online platform. Draagvlak en
verbinding zijn duidelijk, dat blijkt ook uit de eerste ervaringen van de beoogd
projectleider (zie bijlage 1).
Inmiddels hebben de ondernemersverenigingen de Stichting NOPpedia opgericht en is er
een bestuur samengesteld vanuit OVG en BAN. Ook zijn er offertes aangevraagd voor de
verschillende onderdelen van het online platform: projectleiderschap, bouw en
vormgeving. Nu is het tijd voor de volgende stap: het al gereserveerde budget in de
vorm van een incidentele activiteitensubsidie verlenen aan de Stichting NOPpedia, zodat
het platform ook werkelijk gebouwd kan worden.

Doelstelling
Het bedrijfsleven in Noordoostpolder met elkaar verbinden via een online portal en het
bouwen van een gezamenlijke community en denktank, als aanvulling op de fysieke
ontmoetingen tijdens de NOPtalks.
Argumenten
1.1
NOPpedia bundelt de denkkracht van de ondernemers ook digitaal
Een online ondernemersportal is een eigentijdse en praktische manier om ondernemers
ook digitaal te verenigen. Beide grote ondernemersverenigingen OVG en BAN zijn
betrokken bij de uitwerking van de plannen voor het portal. Zij zien grote meerwaarde in
een gezamenlijke digitale community.
Een deel van het portal is voor iedereen toegankelijk. Zo kan ook het publiek zien wat
het lokale bedrijfsleven te bieden heeft.
Een deel van het portal is besloten, alleen bedrijven die zich aansluiten krijgen daar
toegang. In het besloten gedeelte kunnen bedrijven onderling verbindingen leggen,
opdrachten uitwisselen, etc.
Bovendien biedt NOPpedia kansen om onze ondernemers als ambassadeur in te zetten
bij bedrijfscontacten buiten Noordoostpolder. Met NOPpedia kunnen ondernemers én
gemeente laten zien wat Noordoostpolder te bieden heeft.
1.2
Het platform gaat bijdragen aan een betere aansluiting tussen onderwijs en
arbeidsmarkt
Een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt is één van de
speerpunten in het sociaal economisch beleid. Via NOPpedia worden werkgevers
benaderd voor het invullen van stageplaatsen en vacatures. Anderzijds kunnen
ondernemers op een makkelijke manier studenten bereiken voor leerwerkplekken of
afstudeeropdrachten. Jongeren die buiten Noordoostpolder hoger onderwijs volgen wordt
het gemakkelijk gemaakt om hun kennis bij bedrijven in Noordoostpolder in te zetten.
1.3
Er is draagvlak bij de ondernemersverenigingen
Ondernemersverenigingen BAN en OVG hebben zich verenigd in de Stichting NOPpedia
om als opdrachtgever te fungeren en zo het portal te realiseren en te onderhouden. Na
de ontwikkeling en twee jaar ondersteuning in de vorm van een beoogde subsidie van
€ 10.000 (in 2018 en 2019) moet het platform op eigen kracht draaien.
Dit vraagt een flinke inspanning van beide verenigingen en ondernemers om een
dynamische community op te bouwen.
1.4
Het draagt bij aan de politieke wens meer gemeentelijke opdrachten lokaal te
gunnen
Eén van de mogelijkheden die het online platform biedt is het attenderen van het lokale
bedrijfsleven op gemeentelijke opdrachten. Op die manier geven we invulling aan de
wens van de gemeenteraad om lokale ondernemers kansen te bieden op gemeentelijke
opdrachten.
Daarnaast kunnen ondernemers hun beschikbare opdrachten kenbaar maken aan andere
ondernemers in de gemeente Noordoostpolder, waardoor meer business (en
werkgelegenheid) binnen Noordoostpolder blijft.
1.5
Ook de gemeente kan het platform gebruiken voor ondernemersgelateerde
onderwerpen
Ook de gemeente Noordoostpolder (Economische Zaken) gaat gebruik maken van
NOPpedia. Het portal zal worden gebruikt voor interactieve communicatie tussen
ondernemers en de accountmanagers. Het biedt daarmee een welkome aanvulling op de
huidige toptakenwebsite, die meer gericht is op de informatie voor individuele inwoners
en minder op commerciële uitingen.

Concrete mogelijkheden zijn:
• Attenderen op topsectorenbeleid, provinciale en gemeentelijke subsidies en
werkwijze Kennispoort Zwolle.
•

Peilingen uitvoeren

•

Beschikbare bouwkavels aanbieden

•

Attenderen op nieuwe gemeentelijke opdrachten/aanbestedingen.

•

Middelen (zoals logo’s) voor gebiedspromotie beschikbaar stellen.

1.6
Er is maximaal €100.000 beschikbaar
Er is op basis van het coalitieakkoord 2014-2018 en het Sociaal Economisch Beleid
€ 100.000 beschikbaar in de begroting. In 2016 is dit bedrag specifiek bedoeld voor de
realisatie van de ondernemersdenktank. Via de voorjaarsrapportage 2017 wordt de raad
gevraagd in te stemmen met het alsnog overhevelen van dit specifieke budget van
boekjaar 2016 naar boekjaar 2017.
De oorspronkelijke aanvraag van Stichting NOPpedia, € 102.500, overstijgt het
beschikbare budget.
De subsidie moet door de structuur van de aanvraag en de werkzaamheden van de
stichting beoordeeld als een subsidie belast met btw. Concreet betekent dit dat de
stichting NOPpedia na het ontvangen van de subsidie een factuur moet sturen naar de
gemeente met daarop het in de subsidie versleutelde btw element (21%). Over deze
beoordeling vindt overleg met de Belastingdienst plaats.
De gemeente verstrekt daarom €100.000 aan subsidie met daarin inbegrepen €17.355
aan btw.
De verantwoording van de daadwerkelijk gemaakte kosten vindt aan het eind van 2017
plaats. Daarnaast is er 2x per jaar een gesprek met de portefeuillehouder over de
voortgang.
Voor de jaren 2017 en 2018 is in het Sociaal Economisch Beleid €10.000 per jaar
genoemd voor het onderhoud en doorontwikkeling van het platform. Door de latere
beschikking zal de aanvraag naar verwachting pas in 2018 en 2019 plaatsvinden. De
aanvraag voor subsidie voor het onderhoud van het platform volgt in een later stadium
en wordt vooralsnog geschat op €10.000 per jaar.
1.7
Het platform gaat zichzelf in stand houden
Na de realisatie zal de stichting (in casu de aangesloten ondernemers) zelf zorgen voor
onderhoud en eventuele extra functionaliteiten.
Deze eigen verantwoordelijkheid zorgt voor een participerende rol in plaats van een
consumerende rol. Het bestuur van de stichting zal zelf verdienmodellen ontwikkelen
voor het portal.
In de beschikking wordt als voorwaarde gesteld dat inkomsten moeten worden besteed
aan de verdere ontwikkeling van NOPpedia. Hiertoe wordt ieder jaar een verantwoording
opgesteld aan de gemeente. Deze verplichting tot verantwoording aan de gemeente
vervalt na 5 jaar, dus geldt tot en met 1 december 2022.
Aanvullende voorwaarde voor de subsidie is dat op 1 december 2018 ten minste 500
ondernemers aangesloten en actief moeten zijn op het platform. Een lager aantal zal
leiden tot terugvordering van de verleende subsidie.
3.1
De gemeente gaat niet in stichtingsbestuur NOPpedia participeren
Stichting NOPpedia heeft in de subsidieaanvraag aangegeven dat ze graag een
vertegenwoordiger van de gemeente in het stichtingsbestuur willen hebben. Het advies is
om dat niet te doen, om juridische toetsing van de subsidievoorwaarden niet onnodig

ingewikkeld te maken.
Daarnaast is in het sociaal economisch beleid aangegeven dat we de ontwikkeling willen
faciliteren, niet zelf uitvoeren.
Via de voorwaarden in de subsidiebeschikking en structureel ambtelijk en bestuurlijk
overleg wordt vanuit de gemeente op het welslagen van NOPpedia gestuurd.
Daarnaast neemt een medewerker vanuit EZ deel aan de klankbordgroep met
ondernemers, onderwijs en overheid. De klankbordgroep adviseert het bestuur en de
projectleider van NOPpedia onder andere over de gewenste fuctionaliteiten en nieuwe
mogelijkheden van het platform, zodat het platform blijft aansluiten bij de behoeften van
ondernemers, onderwijs en overheid.
Kanttekeningen
1.1

Het ontwikkelen van een online portal brengt risico’s met zich mee.
Zoals ieder nieuw initiatief, moet in de praktijk blijken of NOPpedia het succes
wordt dat we nu hopen. Om het risico op niet slagen kleiner te maken heeft de
stichting een ervaren projectleider gezocht. Deze projectleider vormt de brug
tussen de bouwers, de stichting NOPpedia, het bedrijfsleven en de
klankbordgroep.

1.2

Een dergelijk initiatief bestaat nog niet en daarom kost de ontwikkeling veel geld.
Het was de voorkeur van BAN, OVG en gemeente om het wiel niet opnieuw uit te
moeten vinden en gebruik te maken van bestaande portals. Geconstateerd is dat
een interactieve website die voldoet aan de vraag van ondernemend
Noordoostpolder nog uniek is. Daarom is gekozen om het portal nieuw te laten
ontwikkelen.

Omdat het een nieuw concept is, kost de ontwikkeling en bouw van een dergelijk online
portal eenmalig meer geld. Maar de stichting ziet duidelijke kansen om NOPpedia
zelfstandig te laten draaien. Dat verklaart ook waarom zowel BAN als OVG er nu al veel
tijd in hebben gestoken en de Stichting NOPpedia hebben opgericht.

Planning/Uitvoering
Na uw besluit wordt bijgevoegde subsidieverlening verstuurd aan de stichting NOPPEDIA.
Zij verwachten het Ondernemersplatform NOPpedia uiterlijk 1 mei 2017 op te kunnen
leveren, ook omdat er al veel voorwerk is verricht.
Bijlagen
Aanbevelingsbrief beoogd projectleider NOPpedia (455103)
-

Brief Stichting NOPPEDIA met verzoek tot subsidie (44612)

-

concept-beschikking (413574)

-

Oprichtingsakte van Stichting NOPPEDIA (442619)

-

Offertes SKREPR (413284), COMSI (413286) en Miracle Design (440520)

Algemeen directeur/loco-secretaris,

