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RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 32 vragen 

19R.00518 

 

 

Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 18 juni 2019 

Portefeuillehouder(s) : wethouder B.C. Lont 

Portefeuille(s) : Financiën, aanbestedingsbeleid, inkoopbeleid 

Contactpersoon : F. van der Weele 

Tel.nr. : 8966 

E-mailadres : weele.f@woerden.nl 
 

 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 32 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door Vincent Bos 

van de Fractie van ChristenUnie SGP 

over Subsidiemogelijkheden bij de Europese Unie 

Beantwoording van de vragen: 

 1. Bent u bekend met het bericht ‘Hengelo harkt veel binnen, maar er ligt nog 267 miljard 
onopgehaald subsidiegeld in Brussel’? Wat is de mening van het college over dit artikel, in het 
bijzonder de genoemde voorbeelden betreffende ‘het opknappen van het zwembad, het herinrichten 
van de binnenstad en de steun om voldoende ziekenauto’s te laten rijden (…)’?   
De Europese CEF-subsidie waarnaar wordt verwezen in het artikel (North Sea Baltic Line) is binnen de 
gemeente bekend bij de subsidiecoördinator. Bij deze regeling kunnen voorstellen worden ingediend die 
bijdragen aan een trans Europees transportnetwerk. De € 150,- per inwoner aan Europese subsidie bij 
gemeente Hengelo wordt voor 90,6% verklaard door deze subsidie. Hierbij dient wel vermeld te worden dat 
de € 11 miljoen subsidie zeer waarschijnlijk ook € 11 miljoen cofinanciering en dus eigen inbreng vanuit de 
gemeente heeft vereist.  Aanvragen kunnen alleen ingediend worden voor trajecten die op de zogenaamde 
‘corridors’ van het trans Europese transportnetwerk liggen, zoals bijvoorbeeld op de North Sea Baltic line. 
Gemeente Oudewater ligt niet op een van deze lijnen.   
 

De subsidies voor het opknappen van het zwembad, het herinrichten van de binnenstad en de steun om 
voldoende ziekenauto’s te laten rijden zijn regio-specifieke programma’s. Hier zit weliswaar deels Europees 
geld in, maar dat betekent niet zonder meer dat Oudewater ook in aanmerking komt voor subsidie voor dit 
type projecten. De regionale opgaven worden op regionaal en provinciaal bepaald, en via het rijk en 
geprioriteerd richting Brussel (bijvoorbeeld de programma’s EFRO en POP).     
 

 2. Hoeveel subsidie heeft de gemeente Oudewater in de afgelopen jaren van de Europese Unie 
gekregen en voor welk(e) project(en)?   
De gemeente heeft op dit moment € 15.000,- aan Europese subsidie verkregen voor het Wifi4EU project. 
Daarnaast zijn er voor de gemeente in de afgelopen jaren geen Europese subsidiegelden verkregen.    
 

3. Welke kansen ziet het college om subsidies zoals genoemd in vraag 1 voor Oudewater aan 
te vragen?   
Projecten binnen Oudewater zijn doorgaans niet van toepassing voor Europese subsidies. 
Subsidiemogelijkheden op provinciaal en landelijk niveau zijn dus interessanter voor gemeente Oudewater.   
 

 4. Heeft de gemeentelijke organisatie voldoende capaciteit en middelen om succesvol 
aanvragen te doen naar subsidiegelden van de Europese Unie?   
De subsidiecoördinator heeft voldoende capaciteit. Hij is elke dinsdag aanwezig om gemeenten Oudewater 
en Woerden te ondersteunen op het gebied van subsidiekennis, subsidieverwerving en 
subsidieverantwoording. De subsidiecoördinator is ingehuurd en kan, wanneer het werk hierom vraagt, 
extra capaciteit bijschakelen.  Bij het aanvragen van subsidies wordt altijd een kosten-baten analyse 
gemaakt waarin een afweging wordt gemaakt voor de inzet van middelen om subsidie aan te vragen. 
Daarnaast is het zo dat subsidies vrijwel nooit 100% van de kosten dekken – de gemeente (en/of 
maatschappelijke partners) zal doorgaans zelf ook de helft aan middelen uit eigen zak moeten bijleggen.     
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5. Wat is de mening van het college over het voorbeeld van de gemeente Hengelo, waar een 
team medewerkers zich bezig houdt met het aanvragen van subsidies bij de Europese Unie?   
Volgens het college is er met één subsidiecoördinator voldoende kennis en capaciteit om de 
subsidiekansen te kunnen benutten. Waar nodig kan extra deskundigheid en capaciteit worden ingezet.   
 

6. Welke mogelijkheden ziet het college om een soortgelijk team in de gemeentelijke 
organisatie in te richten (eventueel in samenwerking met de gemeente Woerden), ook met het oog 
op subsidies verstrekt door andere bestuursorganen?   
Zie antwoord op vraag 5.     
 

7. Maakt het college gebruik van interne of externe subsidieverkenners? Zo ja, in welke vorm 
en mate? Zo nee, welke mogelijkheden ziet het college om hier gebruik van te gaan maken?   
Ja, een subsidiecoördinator is ingehuurd en wekelijks één dag aanwezig om ondersteuning te bieden op 
het gebied van subsidiebewustzijn, subsidieverwerving en subsidieverantwoording. De werkzaamheden 
van de subsidiecoördinator zijn als volgt:   
- Informeren van medewerkers op het gebied van subsidieregelingen  
- Bepalen van de haalbaarheid van mogelijke subsidieaanvragen  
- Procesbegeleiding, reviewen, meeschrijven en indiening van subsidieaanvragen  
- Verantwoording van subsidies na afloop van het subsidietraject     

 

Bijlagen: 
 

De ingekomen brief met corsanummer: 19i.01898 

 

 

 

 

De secretaris,      De burgemeester, 

     

ir. W.J. Tempel      mr. drs. P. Verhoeve 
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Christenunie SGP 
Vragen van de ChristenUnie-SGP fractie aan het college van burgemeester en wethouders 
betreffende subsidiemogelijkheden bij de Europese Unie. 

1. Bent u bekend met het bericht 'Hengelo harkt veel binnen, maar er ligt nog 267 miljard 
onopgehaald subsidiegeld in Brussel'?1 Wat is de mening van het college over dit artikel, in 
het bijzonder de genoemde voorbeelden betreffende 'het opknappen van het zwembad, het 
herinrichten van de binnenstad en de steun om voldoende ziekenauto's te laten rijden (...)'? 

2. Hoeveel subsidie heeft de gemeente Oudewater in de afgelopen jaren van de Europese Unie 
gekregen en voor welk(e) project(en)? 

3. Welke kansen ziet het college om subsidies zoals genoemd in vraag 1 voor Oudewater aan te 
vragen? 

4. Heeft de gemeentelijke organisatie voldoende capaciteit en middelen om succesvol 
aanvragen te doen naar subsidiegelden van de Europese Unie? 

5. Wat is de mening van het college over het voorbeeld van de gemeente Hengelo, waar een 
team medewerkers zich bezig houdt met het aanvragen van subsidies bij de Europese Unie? 

6. Welke mogelijkheden ziet het college om een soortgelijk team in de gemeentelijke 
organisatie in te richten (eventueel in samenwerking met de gemeente Woerden), ook met 
het oog op subsidies verstrekt door andere bestuursorganen? 

7. Maakt het college gebruik van interne of externe subsidieverkenners? Zo ja, in welke vorm 
en mate? Zo nee, welke mogelijkheden ziet het college om hier gebruik van te gaan maken? 

Vincent Bos 
14 mei 2019 

1 https://eenvandaag.avrotros.nl/ i tem/hengelo-harkt-veel-binnen-maar-er-l igt-nog-267-miljard-onopgehaald-
subsidiegeld-in-brussel/ en https://www.binnenlandsbestuur.nl/ f inancien/nieuws/hengelo-haalt-per-inwoner-
meeste-eu-subsidie.9613195.lynkx 


