
 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

Gemeente Hengelo 

   
ChristenUnie Hengelo 
Postbus 18   

7550AA Hengelo  
 

 Postbus 18 
7550 AA  Hengelo  

  
  

  

  

   

   

   

   

   

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen over co-financiering 
LEADER 

3156003  1 december 2020 

Geachte heer Groeneveld, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Door de fractie van de Christenunie zijn op 13 november 2020 schriftelijke vragen gesteld over de 
co-financiering van LEADER. Middels deze brief wil het college de gestelde vragen beantwoorden.  

 
1. Heeft het college zicht op de hoeveelheid projectaanvragen die door Gemeente 

Hengelogedurende de looptijd mede zijn gefinancierd? Zo ja, welke projecten zijn dat en 
welke budgetten gingen daarmee gepaard? 

In de periode 2007-2014 betaalde elke gemeente aan elk project mee. De gemeentelijke bijdrage 
was gebaseerd op het inwoneraantal in het landelijk gebied. Voor de periode 2015-2020 was de 

werkwijze anders. Gemeenten zorgen nu zelf voor de co-financiering van een project als het 
project binnen de gemeentegrenzen valt. In de periode 2015-2020 is er alleen voor het project 

Spoorfietsen co-financiering beschikbaar gesteld door de gemeente Hengelo. Daarnaast zijn er op 
dit moment twee projecten waarvoor de gemeente binnen bestaande budgetten dekking zoekt. 

 
2. Heeft het college zicht op de omvang van de aanvragen die door gebrek aan 

cofinancieringsbudget moesten worden afgewezen? Zo ja, welke waren dat? 
We hebben in de afgelopen jaren  slechts éen project moeten afwijzen. Dit betrof de aanvraag voor 

een Twents Ambachtscentrum. Dit project was volgens de gemeente inhoudelijk onvoldoende en is 
dus niet afgewezen vanwege een gebrek aan co-financiering. 

 
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? 

Er is geen structureel budget voor co-financiering beschikbaar, omdat in 2013 door de raad 
besloten is hierop te bezuinigen.  Wel is toen besloten om betrokken te blijven bij LEADER door het 

budget voor proceskosten binnen de begroting beschikbaar te houden en op projectbasis opzoek te 
gaan naar co-financiering.  

 
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? 

In eerste instantie wordt er bij een co-financieringsverzoek gezocht naar bestaande middelen 
binnen bij het project betrokken beleidsvelden. Daarbij geldt dat bestaande budgetten kunnen 

worden ingezet voor co-financiering als dat budget ook inhoudelijk aansluit op de het project. Als 
het past binnen de gemeentelijke begroting zal er geen verzoek voor financiering bij de raad 

worden neergelegd. 
 

Bij grotere financieringsverzoeken die niet binnen de bestaande budgetten gedekt kunnen worden 
kan er een financieringsverzoek bij de raad worden neergelegd. 
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5. Over hoeveel ambtelijke capaciteit beschikt Gemeente Hengelo op dit moment om 

cofinancieringsaanvragen te kunnen begeleiden? 
Ambtelijke capaciteit wordt binnen de bestaande bezetting vanuit verschillende afdelingen ingezet. 

Dit is omdat LEADER aanvragen slechts incidenteel binnenkomen. Begeleiding van LEADER 
aanvragen wordt verzorgd door de Lokale Actie Groep LEADER Zuid-West Twente waarvoor de 

gemeente Hengelo jaarlijks een bijdrage levert voor de proceskosten.  
 

6. Is het college bereid om in de toekomst, juist in het denken van participatie van 
onderop, actiefen structureel medewerking ter verrichten aan co-financiering vanuit 

provinciale en Europese subsidiemogelijkheden? 
Het college heeft onlangs ingestemd met een transitieperiode van LEADER. Hierbij heeft het college 

de intentie uitgesproken om ook de komende twee jaar mee te betalen aan de proceskosten en om 
op projectbasis bij te dragen aan de co-financiering. Het college zet dus in op voortzetting van het 

bestaande beleid. In een structurele bijdrage van de co-financiering is niet voorzien. Structurele 
middelen voor co-financiering is nieuw beleid en kan op zijn vroegst opgenomen worden in de 

Kadernota 2021-2025.   
 

 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


