SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 35 RvO)
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CDA Fractie
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: Schriftelijk (binnen 30 dagen)
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(indien van toepassing)

:

Datum beantwoording

:

Toelichting:
In de raadsvergadering van 6 juni 2019 is door de fracties CDA, FNP, De Wind en GL een motie ingediend
waarin het college werd gevraagd om actief op zoek te gaan naar financiële middelen (subsidies en/of
cofinanciering), mogelijk in partnerschap met de Provincie Fryslân of Friese (buur)gemeenten. De motie
werd aangenomen.
Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:
1. Leader Noord-Oost Fryslân
De voormalig gemeente Littenseradiel valt nog onder het Leader gebied Noord-Oost Fryslân en dit
gebiedsdeel kan derhalve aanspraak maken op de subsidieregeling van Leader Noord-Oost Fryslân. Is
het bekend of er gebruik van gemaakt is?
Antwoord:
De voormalige gemeente Littenseradiel valt onder het Leader gebied Noord-West Fryslân. Van het
totale aantal Leader aanvragen uit Noord-West (19) kwamen er 4 uit de oude gemeente Littenseradiel.
Overigens komt het grootste deel van deze projecten uit het gebied dat nu valt onder de gemeente
Leeuwarden. Dat er relatief weinig projecten uit het gebied binnen de gemeente Súdwest-Fryslân
komt is gelet op de kleine kernen niet opvallend.

2. Is het college op de hoogte van het feit dat er in 2021 extra financiele middelen vanuit Europa
beschikbaar zijn voor Noord-Oost Fryslân? Met name voor leefbaarheidsprojecten. Is het gewenst hier
de komende tijd nog extra aandacht aan te schenken met als gewenst resultaat extern geld voor
kansrijke projecten?
Antwoord:
Er zijn voor 2021 geen extra middelen toegevoegd aan Leader, maar de termijn waarbinnen de
projecten mogen worden beschikt - die oospronkelijk in 2021 afliep - is verlengd. Dit heeft alles te
maken met de late vaststelling van de begroting van de Europese Commissie. Projecten uit de oude
gemeente Littenseradiel mogen dus in 2021 nog gebruik maken van Leader Noord-West Fryslân.

3 Leader gelden kunnen worden aangevraagd door organisaties, stichtingen, ondernemers en
particulieren, mits er wordt voldaan aan de criteria. Is dit voldoende bekend in de regio? Zo ja,
waarom denkt het college dat dit voldoende bekend is bij de doelgroepen, en zo nee, hoe kan de
gemeente hier meer bekendheid aan geven?

Antwoord:
Het aanjagen van projecten in de regio gebeurt via de provinciale streekkantoren (Streekwurk) en
onze gemeentelijke dorpscoordinatoren. Daar is deze regeling genoegzaam bekend.
4 Nationaal Groeifonds
Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet in de komende 5 jaar € 20 miljard in projecten
die zorgen voor economische groei voor de lange termijn.
a. Welke kansen en welke projecten ziet het college om hiervoor in aanmerking te komen?
Mogelijk middels een integrale samenwerking met andere overheden, bedrijven en kenniscentra?
Uiteraard volgens de geldende randvoorwaarden en criteria.
b. Welke acties gaat het college de komende tijd hiervoor uitzetten

Antwoord:
Het Nationaal Groeifonds is bedoeld voor grootschalige initiatieven (minimaal € 30 miljoen) op het
gebied van infrastructuur, kennisontwikkeling en innovatie/R&D met een aantoonbaar positief effect
op de regionale economie (vertaald in het bruto binnenlands product). De regeling kent zware eisen
en hierop een intensieve toetsing door het CPB en experts en uiteindelijk door een adviescommissie.
De huidige ronde voor het indienen van ideeen voor het Groeifonds is op 31 mei 2021 gesloten. Wij
hebben voor deze ronde geen ideeen ingediend.
Zoals onder andere beschreven in de Europa Strategie gaan we de komende periode als gemeente
samen met stakeholders en andere overheden actief op zoek naar projectkansen. Dit doen we samen
met de provincie en andere gemeente in de Friese Projectenmachine, maar ook met partners in onze
eigen gemeente en in de samenwerking in het gebied Zuidwest Fryslân. Hierbij kijken we naar alle
mogelijke externe fondsen, dus ook naar het Nationaal Groeifonds. Maar gelet op degevraagde schaal
van de projecten en het verwachte aantal toekenningen uit het Groeifonds zetten we uiteraard ook
breder in op andere fondsen.
5 Extra steun uit Noodfonds Provincie Fryslân voor kleine maatschappelijke initiatieven
Vanaf 25 mei 2021 gaat de regeling open die bedoeld is voor voor kleine maatschappelijke
initiatieven in Fryslân, die de leefbaarheid in wijk, dorp of stad tijdens de coronacrisis vergroten.
a. Is het College op de hoogte van deze regeling en is dit voldoende bekend in onze gemeente?
b. Zo ja, waarom denkt het college dat dit voldoende bekend is en zo nee, hoe kan de gemeente hier
meer bekendheid aan geven?
Antwoord:
De regeling is bekend bij de stads-, dorps- en wijkencoördinatoren. Als er initiatieven zijn die extra
financiële ondersteuning kunnen gebruiken attenderen de coördinatoren initiatiefnemers op de
regeling. De provincie communiceert zelf actief over de regeling. Zo wordt de regeling gepubliceerd
via de officiële kanalen, heeft de provincie de coördinatoren hierover geïnformeerd en heeft er een
artikel in de krant gestaan.

