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(vreemd aan de orde van dag)

Onderwerp: Subsidieterugvordering NOPpedia
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 28-01-2019,
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. NOPpedia een incidentele activiteitensubsidie heeft ontvangen van € 100.000,=
voor de realisatie en ontwikkeling van een digitaal portal NOPpedia;
2. het NOPpedia platform zou bijdragen tot:
a. een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt;
b. het gunnen van meer gemeentelijke opdrachten aan lokale bedrijven;
c. de gemeente het platform zou gaan gebruiken voor ondernemers;
gerelateerde onderwerpen zoals:
i. peilingen uitvoeren
ii. gemeentelijke subsidies
iii. gemeentelijke opdrachten/aanbestedingen
iv. gebiedspromotie
v. -b esehikba rc-bouwkaizels
d. Het platform zichzelf in stand zou houden;
e. Het platform uniek zou zijn;
f. Aanbestedingen van de gemeente zichtbaar moeten zijn;
g. Een economische agenda onderdeel moet zijn van de website NOPLINC
3. aan de aanvullende randvoorwaarde voor de subsidievaststelling tenminste 500
ondernemers aangesloten en actief moesten zijn,
-

constaterende dat
1. het platform NOPpedia op alle beschreven bovenstaande overwegingen onder 1 en
2 niet voldoet aan de vereiste specificaties;
2. NOPpedia 8 maanden te laat was met de oplevering;
3. NOPpedia niet voldoet aan het programma van eisen zoals vermeld in het
offerteverzoek;
4. daardoor niet is voldaan aan de algemene voorwaarden gesteld in het
offerteverzoek;
5. daarmee niet is voldaan aan de subsidievoorwaarden.
6. aan punt 3 (bovenstaande overweging), de aanvullende randvoorwaarde niet is
voldaan en dat daarmee terugvordering een vereiste is;
(zie nota No. 413295 (Realisatie portal NOPpedia),

van mening dat
de subsidie aan NOPpedia op onterechte gronden is vastgesteld,
draagt het college op
1. Tot terugvordering van de incidentele activiteitensubsidie van (€ 100.000) over te
gaan.
2. De extra verstrekte subsidie van € 20.000 niet vast te stellen gezien het feit dat
de website door 'derden' opnieuw wordt ontwikkeld en aansluitend vermarkt.
en gaat over tot de orde van de dag.
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