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Een krediet beschikbaar te stellen van maximaal € 750.000,- voor een viertal projecten uit het IDOP Borkel
en Schaft.

Bij besluit van 4 maart jl. hebben GS aan ons college een subsidie ter hoogte van € 750.000,- beschikbaar
gesteld voor het uitvoeren van een viertal IDOP projecten in de periode tot 1 april 2013. Eindafrekening
vindt in principe in die periode plaats. De betreffende subsidieregeling bevat een bepaling dat tussentijds
voorschotten aangevraagd kunnen worden. Deze worden evenwel berekend en betaalbaar gesteld naar rato
van reeds gemaakte en betaalde kosten. Derhalve dient eerst een krediet beschikbaar te zijn voor de
uitvoering van de projecten.

Een krediet beschikbaar stellen van maximaal € 750.000,- voor een viertal projecten uit het IDOP Borkel en
Schaft.

De subsidieregeling Uitvoeren integrale dorpsontwikkelingsplannen Noord-Brabant bevat een bepaling dat
GS op aanvraag voorschotten kunnen verstrekken naar rato van gemaakte en betaalde kosten. Om de
projecten op te kunnen starten dienen derhalve middelen, ter voorfinanciering, beschikbaar te zijn. Uw raad
is het bevoegde orgaan om een krediet beschikbaar te stellen. Voor deze projecten wordt een provinciale
subsidie ontvangen van € 750.000,-. Per saldo verloopt het IDOP voor de gemeente Valkenswaard budgettair
neutraal.

Op 6 juli 2010 hebben wij besloten om een subsidieaanvraag in het kader van bovengenoemde regeling in te
dienen bij Gedeputeerde Staten. De door het SRE opgestelde Oplegger IDOP Borkel en Schaft diende
hiertoe als gemotiveerde onderbouwing. De Oplegger heeft u met een toelichting daarop in november 2010
via de griffie ontvangen. De aanvraag omvatte destijds een totaalbedrag van € 780.350,- en had betrekking
op vier leefbaarheidsprojecten: Uitbreiden gymzaal, Behoud servicepunt bibliotheek, Zorg in het dorp en
Zorghoeve Borkel en Schaft. Om zoveel mogelijk aanvragen uit de gehele provincie te kunnen honoreren,
hebben GS eind vorig jaar het subsidieplafond verlaagd vastgesteld tot een maximum van € 750.000,-. (Was:
€ 1.000.000,-.) Voor de subsidieaanvraag Borkel en Schaft had dat dus relatief gezien, redelijk beperkte
consequenties. De noodzakelijke korting is over de vier subsidiabele projecten naar rato versleuteld en wel
via de ‘kaasschaafmethode’. Uiteindelijk is de Oplegger in december 2010 in z’n definitieve vorm verzonden

aan GS hetgeen dus tot de toekenning van 4 maart jl. heeft geleid. De definitieve versie van de Oplegger en
de toekenning van GS zijn als bijlagen bij dit voorstel gevoegd. Een nadere toelichting over de vier
subsidiabele projecten is beschreven in Hoofdstuk 3 van die Oplegger.
De projecten dienen uiterlijk 1 april 2013 gerealiseerd te zijn. De regeling laat toe dat tussentijds
voorschotten aangevraagd kunnen worden bij GS. ‘Voorschotten’ is in deze evenwel een relatief begrip
omdat deze verantwoord dienen te worden met facturen en/of een onderbouwde declaratie van daadwerkelijk
besteedde eigen uren/arbeid. Deze bepaling maakt het noodzakelijk om een krediet ter hoogte van €
750.000,- beschikbaar te stellen. Wij hebben ons steeds ten doel gesteld uit te gaan van een (voor de
gemeente) kostenneutrale realisatie van de projecten.
Uiteraard op voorwaarde dat de komende periode aan alle criteria van de subsidieregeling wordt voldaan,
resulteert dit naar onze verwachting uiteindelijk , d.w.z. na de eindafrekening in 2013, in het realiseren van
die doelstelling.
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De regeling bevat een halfjaarlijkse verplichting om inhoudelijke en financiële tussenrapportages op te
stellen, voor het eerst op 1 oktober a.s. De provinciale ambtelijke planbegeleider heeft aangegeven dat de
periodes van die tussenrapportages normaliter gebruikt worden om voorschotten aan te vragen. Uiterlijk op 1
juli 2013 wordt door ons bij GS een eindrapportage ingediend, vergezeld van een specifieke
accountantsverklaring.
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Realisatie van de projecten tussen heden en 1 april 2013, waarna eindrapportage uiterlijk 1 juli 2013. De
regeling bevat overigens een mogelijkheid, mits deugdelijk onderbouwd, om in specifieke gevallen uitstel te
verkrijgen van deze realisatietermijn (verlenging tot maximaal 1 jaar). Dit ter beoordeling van GS.
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Na realisatie van de projecten en nadat de eindafrekening van GS is ontvangen: kostenneutraal.
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Burgemeester en wethouders van Valkenswaard, 17 mei 2011
secretaris,

drs. R.F.W. van Eijck.
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Definitieve versie Oplegger IDOP Borkel en Schaft, december 2010;
besluit subsidieverlening Gedeputeerde Staten d.d. 4 maart 2011.
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