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Geachte leden van de raad,

Tijdens de commissievergadering van 30 oktober jl., bij de bespreking van de Programma-

bégroting 2020, werd door de fractie van de D66 ten aanzien van de bovenregionale
samenwérking verzocht om meer inzicht in de systematiek van het verkrijgen van subsidies en

cofinanciering op bovenregionaal niveau. Graag geef ik u meer inzicht in de gebruikelijke
werkwijzen.

De subsidies die de Europese Unie verleent zijn meestal bedoeld als cofinanciering. Dit wil
zeggen dat de EU-lidstaten in de meeste gevallen minimaal 50 procent van de kosten zelf voor
huñ-rekening moeten nemen. Het overige deel wordt door de EU betaald. Financiering van
projecten door de Europese Unie kan via twee wegen lopen:

1. De Europese Commissie delegeert de financiering aan de lidstaten.
Het geld kan in beheer komen bij nationale of regionale autoriteiten. ln Nederland voert de

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de subsidie- en financieringsregelingen uit

in opdracht van diverse ministeries en de Europese Unie.
2. De Europese Commissie verleent subsidies rechtstreeks aan begunstigden, zoals

universiteiten, bedrijven, belangengroepen en niet-gouvernementele organisaties (NGO's).

ln de meeste gevallen geldt dat subsidiegelden van de Europese Unie, waar gemeenten mogelijk

voor in aanmeiking komen, worden beheerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Cofinanciering (mede financiering) voor bepaalde activiteiten door de Rijksoverheid (en zoals
hierboven aañgegeven ook de Europese Unie) en/of provincie Noord-Brabant geschiedt door het

verstrekken vañ subsidies en/of een lening. Een oveaicht voor welke activiteiten subsidies
beschikbaar worden gesteld door de rijksoverheid (en Europese Unie) en de provincie Noord-

Brabant is respectievet¡t< terug te vinden via de websites https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen
en https://www. brabant. nl/lokeVsubsidies.

Binnen de gemeentelijke organisatie is iedere vakafdeling zelf verantwoordelijk om te
onderzoeken of er mogelijkheden tot cofinanciering zijn voor de uitvoering van beleid. Hiertoe

raadpleegt men onder andere bovengenoemde websites. Daarnaast wordt men ook vanuit de

Regio West-Brabant, de provincie Noord-Brabant of rijksoverheid (VNG) in voorkomende
gevallen gewezen op eventuele subsidiemogelijkheden.

Het daadwerkelijk verkrijgen van subsidie en/of lening geschiedt volgens de regels die daartoe

door het subsidieverstrekker en/of leningverstrekker zijn vastgesteld. De ene keer geldt 'wie het

eerst komt het eerst maalt'en een andere keer'welke aanvraag het beste past bij het doelwat
wordt nagestreefd door de subsidieverstrekker'. Subsidieverstrekking aan gemeenten vindt dus



telkens plaats onder andere voorwaarden en zijn dus niet binnen eenzelfde kader te plaatsen.
lndien er bij de uitvoering van beleid in voorkomende gevallen sprake is van cofinanciering wordt
dit vermeld in de informatie die hieroverwordt overlegd aan de Raad.

lk beschouw actie 2019-431 hiermee als afgedaan.
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