
 
 

 

Aan het college van Hengelo  

Hengelo, 13 november 2020  

  

Betreft:  Co-financiering LEADER 

 

Geacht College,  

De gemeente Hengelo is een van de 10 gemeentes die zich verbonden heeft aan het Europees 
subsidieprogramma LEADER in Zuidwest Twente.1 Dit LEADER-gebied omvat o.a. het landelijke gebied 
van gemeente Hengelo. 

LEADER2 stimuleert een duurzame plattelandseconomie in Zuidwest Twente en heeft als missie om 
Zuidwest Twente sociaal en economisch vitaal te houden. Deze missie komt overeen met het streven 
vanuit de Omgevingsvisie buitengebied. Omdat LEADER van onderop werkt kan iedereen bij de regionale 
commissie3 een projectidee indienen die meehelpt om de lokale ontwikkelingsstrategie te realiseren. 
Zodra het projectidee uitvoeringsgereed is kan er een financiële bijdrage oftewel co-financiering worden 
aangevraagd. Deze bedraagt 50% van de projectkosten. Een kwart van de bijdrage moet door de 
gemeente worden bijgedragen. De resterende kosten worden gesubsidieerd door Provincie Overijssel en 
de EU. 

In het verleden heeft Gemeente Hengelo actief opgeroepen én informatieavonden gehouden om 
burgers te motiveren een beroep op de LEADER subsidie te doen. 

                        
ChristenUnie Hengelo heeft volgende vragen: 
 

1. Heeft het college zicht op de hoeveelheid projectaanvragen die door Gemeente Hengelo 
gedurende de looptijd mede zijn gefinancierd? Zo ja, welke projecten zijn dat en welke 
budgetten gingen daarmee gepaard? 

2. Heeft het college zicht op de omvang van de aanvragen die door gebrek aan co-
financieringsbudget moesten worden afgewezen? Zo ja, welke waren dat? 

3. Is het college het met ChristenUnie eens dat het apart is, dat Gemeente Hengelo aan dit 
programma mee doet maar geen vast budget t.b.v. co-financiering van LEADER aanvragen 
gereserveerd heeft? Is hiervoor bewust gekozen en zo ja met welke reden? 

4. Is het college het met ChristenUnie eens dat het door onder punt 3 genoemde reden wat 
omslachtig is om bij ieder aanvraag een financieringsverzoek bij de gemeenteraad neer te 
leggen? 

 

1 LEADER=Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale of Samenwerking voor plattelandsontwikkeling 
2 ‘LEADER’-traject 2014-2020 in NL ook bekent onder Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 (As4) 
3 de Lokale Actie Groep (LAG) 



 
 

5. Over hoeveel ambtelijke capaciteit beschikt Gemeente Hengelo op dit moment om co-
financieringsaanvragen te kunnen begeleiden? 

6. Is het college bereid om in de toekomst, juist in het denken van participatie van onderop, actief 
en structureel medewerking ter verrichten aan co-financiering vanuit provinciale en Europese 
subsidiemogelijkheden?  

 
Met vriendelijke groeten, 
 
H. Groeneveld 

ChristenUnie Hengelo  


