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B&W-advies:
Spelregels cofinancieringsbudget

Onderwerp:

Advies:
Vaststellen spelregels cofinancieringsbudget vanuit de Vrij aanwendbare reserve.
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Korte samenvatting:
Bij de behandeling van de begroting 2 0 1 7 is gesproken over gemeentelijke investeringen waar mogelijk
(provinciale) cofinanciering tegenover kan staan. Besloten is toen om de raad voor te stellen binnen de VAR
C 2 0 0 . 0 0 0 , - - te reserveren voor dergelijke gemeentelijke investeringen. We hebben afgesproken dat w e de
spelregels over het aanwenden van dit bedrag op zouden nemen in de voorjaarsrapportage 2 0 1 7 . Inmiddels hebt
u besluiten genomen om uit deze cofinanciering LEADER-projecten te dekken (De P as, Schuilenburg en
Kinderboerderij). Dit is verwoord in een raadsvoorstel welke behandeld wordt op 18 april 2 0 1 7 . Wij stellen voor
het resterende bedrag te reserveren voor uitsluitend gemeentelijke projecten waarbij een derde partij
cofinanciering beschikbaar stelt. Om te kunnen beschikken over het cofinancieringsbudget zal middels een
raadsvoorstel de raad worden gevraagd (een deel van) het cofinancieringsbudget dat in de VAR is gelabeld
beschikbaar te stellen voor de gewenste investering.
Aanleiding:
Het beschikbaar stellen van C 2 0 0 . 0 0 0 , - - vanuit de Vrij aanwendbare reserve (VAR) voor
cofinancieringsprojecten bij de najaarsrapportage 2 0 1 6 .
Relevante eerdere besluiten:
16INT03959 Najaarsrapportage 2 0 1 6
16INT04125 Cofinanciering gemeente Hellendoorn inzake LEADER project De P as: een theeschenkerij met
passende zorg
17INT00577 Cofinanciering voor de projecten Schuilenburg, Kinderboerderij en De Gouden P arel Ballon
Doelstelling:
Duidelijkheid verschaffen omtrent de spelregels voor aanwending van het beschikbare budget voor
cofinanciering van gemeentelijke investeringen.
Oplossing:
Bij de behandeling van de begroting 2 0 1 7 is gesproken over gemeentelijke investeringen waar mogelijk
(provinciale) cofinanciering tegenover kan staan. Dit met name naar aanleiding van het op de reservelijst
plaatsen van de investering 'Black Spot P arellelweg - Kerkstraat - Nijkerkendijk'. Besloten is toen om de raad
voor te stellen binnen de VAR C 2 0 0 . 0 0 0 , - te reserveren voor dergelijke gemeentelijke investeringen. De
dekking kwam uit de verkoop van de schoolwoningen van De P eppel en het terrein van de voormalige P rins
Bernhardschool. Aangezien de verkopen plaatsvonden in 2 0 1 6 is het voorstel meegenomen bij de
najaarsrapportage 2 0 1 6 . Daarin is over dit onderwerp geschreven: "Het instellen van een cofinancieringsbudget
van C 2 0 0 . 0 0 0 , - o m , indien er subsidiemogelijkheden zijn van derden, daar snel op te kunnen inspelen en
gemeentelijke investeringen mee te kunnen realiseren."
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We hebben afgesproken dat we de spelregels over het aanwenden van dit bedrag op zouden nemen in de
voorjaarsrapportage 2 0 1 7 .
De raad heeft inmiddels besloten C 6 1 . 0 9 0 , - beschikbaar te stellen uit de beschikbare middelen voor
cofinanciering voor diverse LEADER projecten. Daarmee resteert nog een bedrag van C 1 3 8 . 9 1 0 , - . Wij stellen
voor dit restantbedrag te reserveren voor uitsluitend gemeentelijke projecten waarbij een derde cofinanciering
beschikbaar stelt.
Om te kunnen beschikken over het cofinancieringsbudget dient de normale procedure gevolgd te worden.
Middels een raadsvoorstel zal de raad worden gevraagd (een deel van) het cofinancieringsbudget dat in de VAR
is gelabeld beschikbaar te stellen voor de gewenste investering.
Samengevat de spelregels voor het cofinancieringsbudget:
1. Het bedrag is bestemd voor gemeentelijke investeringsprojecten
2. Een derde partij stelt cofinanciering beschikbaar.
3. Raad besluit voor welke investeringsprojecten het budget wordt ingezet.
Indien er een budget voor cofinanciering voor LEADER-projecten beschikbaar moet komen, kan dit aangevraagd
worden volgens de reguliere aanvragen voor nieuw beleid bij de begroting 2 0 1 8 . We kunnen dat verzoek dan
meenemen bij de integrale afweging. Voor die projecten dienen dan ook specifieke spelregels te worden
opgesteld, mede gezien de discussie zoals die in de raad van 18 april is gevoerd.
Effecten:
Duidelijkheid omtrent de spelregels voor aanwending van het beschikbare budget voor cofinanciering van
gemeentelijke investeringen.
Planning:
Niet van toepassing.
Financiële consequenties:
Niet van toepassing.
Personele consequenties:
Niet van toepassing.
Juridische consequenties:
Niet van toepassing.
Informatisering I Automatisering:
Niet van toepassing.
Burger- en overheidsparticipatie:
Niet van toepassing.
Communicatie:
Niet van toepassing.
Overige consequenties:
Niet van toepassing.
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