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Onderwerp: Subsidies Stichting NOPPEDIA 

 

Voorgesteld besluit 

1. De subsidie van €10.000 aan Stichting NOPPEDIA over het tijdvak februari 2018 tot 

februari 2019 lager vast te stellen en wel op € 0 (nihil) op grond van artikel 4:46 van 

de Awb en in samenhang met de ASV Gemeente Noordoostpolder; 

2. Op grond van artikel 4:46 lid 2 en artikel 4:57 lid 1 Awb het onverschuldigd betaalde 

subsidiebedrag van € 10.000 terugvorderen van Stichting NOPPEDIA 

3. Stichting NOPPEDIA vragen om de subsidieaanvraag over 2019 formeel in te trekken 

en bij geen bericht de aanvraag buiten behandeling te stellen; 

4. Eisen om het eigendom van de broncodes van NOPLINC over te dragen aan de 

gemeente Noordoostpolder; 

5. De commissie BFE informeren. 

 

Inleiding 

In januari 2017 heeft het college ingestemd met het verstrekken van een subsidie voor 

de bouw van een digitaal ondernemersplatform: NOPLINC. Voor de bouw ontving de 

Stichting NOPPEDIA, die voor dit doel was opgericht, €100.000 inclusief BTW. In de 

gemeentelijke begroting was verder rekening gehouden met een onderhoudssubsidie 

voor twee jaar van €10.000 inclusief BTW.  

 

Voor de periode februari 2018 tot februari 2019 is de onderhoudssubsidie bij voorschot 

verleend, maar nog niet vastgesteld.  

Begin 2019 heeft de stichting NOPPEDIA de onderhoudssubsidie voor dit jaar (2019) 

aangevraagd.  

 

Over beide subsidies is de afgelopen maanden contact geweest met de Stichting, omdat 

de onderbouwing nog niet voldoende was. Op 4 augustus 2019 heeft de Stichting 

NOPPEDIA een mail gestuurd, met de mededeling dat het bestuur van NOPPEDIA heeft 

besloten haar activiteiten inzake NOPLINC te stoppen. 

 

Doelstelling 

Op een juiste manier de subsidierelatie met de Stichting NOPPEDIA afronden en de 

mogelijkheid open houden om het ondernemersplatform op een andere manier nieuw 

leven in te blazen. 

 

Argumenten 

1.1 De financiële onderbouwing is niet goed aangeleverd en het activiteitenverslag 

laat zien dat niet het gewenst aantal ondernemers is aangesloten. 

Op 15 juli is de Stichting gevraagd om de subsidie over februari 2018 tot februari 2019 

beter te verantwoorden. In de eerdere verantwoording ontbraken het activiteitenverslag, 

en de ondertekening door het bestuur. Bovendien ging de financiële verantwoording over 

het kalenderjaar 2018, en niet over het subsidietijdvak. 

Op 29 juli 2019 heeft de stichting alsnog een activiteitenverslag gemaild, en een 

ondertekende financiële verantwoording.  



 

De financiële verantwoording gaat nog steeds over het kalenderjaar 2018, en niet over 

het subsidietijdvak.  

Dat betekent dat op basis van de financiële gegevens de subsidie niet vast te stellen is.  

Bovendien blijkt uit het activiteitenverslag dat het aantal aangesloten ondernemers 240 

is, in plaats van de 500 ondernemers. Dat was de voorwaarde die u aan de 

subsidieverlening heeft gesteld en die in de subsidiebeschikking is opgenomen.  

Er is dus niet voldaan aan de gestelde voorwaarden, u kunt de subsidie dus lager 

vaststellen. 

 

2.1 Het terugvorderen van het bevoorschotte subsidiebedrag is een logisch vervolg 

van het vaststellen op nihil 

Het is op dit moment niet duidelijk of de stichting kan voldoen aan de terugvordering. In 

de statuten van de Stichting NOPPEDIA staat dat bij opheffing een vereffenaar moet 

worden aangesteld, die de verplichtingen van de stichting in beeld brengt. Op dat 

moment wordt duidelijk of er nog vermogen is.   

 

3.1 Het verstrekken van een onderhoudssubsidie zal niet het beoogde resultaat 

hebben. 

Stichting NOPPEDIA heeft op 14 april 2019 een onderhoudssubsidie aangevraagd voor 

2019. Ook bij deze aanvraag misten een aantal gegevens. Na de vraag om aanvullende 

gegevens kwam op 4 augustus 2019 een mail van het bestuur van Stichting NOPPEDIA 

dat zij de activiteiten voor NOPLINC stop gaan zetten. Dat betekent dat het verstrekken 

van subsidie geen beter werkend platform zal opleveren. De subsidieaanvraag moet nog 

wel formeel ingetrokken worden. Bij geen bericht kan de gemeente de aanvraag buiten 

behandeling stellen. 

 

4.1 Stichting NOPPEDIA heeft op 4 augustus per mail aangekondigd de activiteiten 

voor NOPLINC stop te zetten.  

Om de mogelijkheid open te houden NOPLINC op een later moment alsnog in te zetten, 

eisen we dat de stichting de broncodes overdraagt aan de gemeente. Met deze broncodes 

kan een andere organisatie het ondernemersplatform weer activeren. 

De broncodes zijn de software waaruit het digitale platform is opgebouwd. Deze software 

is geschikt om het platform in de vorm van een app verder te ontwikkelen. Daarmee 

vertegenwoordigd het waarde voor de gemeente bij een eventueel vervolg op NOPLINC. 

  

5.1 De commissie BFE wil op de hoogte blijven van het dossier 

Beschikkingen tot subsidieverleningen onder €20.000 worden normaal gesproken 

ambtelijk afgedaan, maar in dit dossier is informeren van de commissie raadzaam. 

 

Kanttekeningen 

1.1 en 2.1 Het vaststellen op nihil betekent niet automatisch dat de € 10.000 

teruggestort wordt aan de gemeente 

Of de stichting in staat is aan deze financiële verplichting te voldoen, blijkt na het 

verzenden van uw besluit. 

 

4.1  Het opeisen van de broncodes kan leiden tot onderhandeling. 

Als gemeente hebben we met het beschikbaar stellen van de aanvankelijke subsidie de 

bouw van het platform mogelijk gemaakt. De Stichting had naast de subsidie-inkomsten 

geen andere inkomstenbronnen. Daarmee is te onderbouwen dat het eigendom van de 

broncodes bij de gemeente hoort te liggen.  

Als gemeente hebben we op dit moment nog niet onderzocht of de stichting het 

eigendom van de broncodes heeft geregeld met de bouwers van het platform. Het moet 

dan ook nog blijken of de eis om de broncodes over te dragen juridisch houdbaar is. 

 

 

 



 

Planning/Uitvoering 

Na uw instemming: 

- Bijgaande brieven ondertekenen 

- Verzenden aan de Stichting NOPPEDIA 

- Dit collegevoorstel en de bijlagen via de ingezonden stukken van de raad 

verzenden aan de commissie BFE. 

 

 

Bijlagen 

- Activiteitenverslag NOPLINC (zaak 017150829, document 0171125285) 

- Financiële verantwoording NOPLINC (zaak 017150829, document 0171125280) 

 

Uitgaande brieven aan Stichting NOPPEDIA 

- Vaststellings- en terugvorderingsbesluit (zaak 017150829, kenmerk brief 017112590) 

- Brief over intrekken subsidieaanvraag (zaak 017144249, kenmerk brief 0171125303) 

- Brief beëindiging activiteiten NOPLINC (zaak 017144249, kenmerk brief 0171125310) 

 


