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Datum 12 december 2019

Onderwerp
2e ronde besluitvorming aanvragen Vitaal Platteland 2019

Wij willen
De leefbaarheid op het platteland een impuls geven door het toekennen van subsidies 
voor projecten die zelfwerkzaamheid en saamhorigheid versterken.

Wij besluiten
1. Subsidie te verlenen aan:

-Plaatselijk Belang Noordscheschut voor het aanschaffen van een tractor voor 
werkzaamheden in het Belevingsbos (€ 5.000,-)
-‘Bloeiend Nieuw Moscou’ voor de aanschaf van (bloeiende ) planten en struiken 
(€ 6.475,-) 
-Stichting Dorpsbelangen Fluitenberg voor de aanschaf van onderhoudsmateriaal voor 
het Milleniumbos ( € 1.894,-)
-Dorpscentrum ’t Anker Hollandscheveld voor het aanbrengen van een 
scheidingswand (€  4.380,-) 
-Zwembad/speeltuinvereniging Noordscheschut voor het renoveren van de bodem 
van het huidige pierenbad (maximaal € 15.000,-) Dit was eerst een toezegging ten 
laste van het budget 2020, maar is nu naar voren gehaald. 

2. Geen subsidie te verlenen aan:

-Stichting Dorpsbelangen Fluitenberg voor het aanschaffen van een schrobmachine;
-Korfbalvereniging ELKO voor renovatie tennisbaan;
-Werkgroep Kunst & Cultuur Noordscheschut voor de aanschaf van feestverlichting;
-MFC De Opsteker, voor het kopen van een geluidsinstallatie;
-Stichting Onderduikersmuseum De Duikelaar voor een bijdrage aan het project 
Wonen met onderduikers in huis tijdens WO II;
-Siertuinvereniging Elim voor het aanschaffen van een poot- en rooimachine;
-Activiteitencommissie ’t Oekie Hollandscheveld voor het aanschaffen van grote 
horecaparasols met aanhanger;
-Sportvereniging SC Elim voor het vervangen / in stand houden van de koffiecorner 
en overkapping;

Want
De besluiten onder 1. voldoen aan de gestelde voorwaarden: dat zijn o.a. versterken 
burgerkracht/leefbaarheid, zelfwerkzaamheid, initiatief komt ten goede aan 
dorpsgemeenschap. 

Burgemeester en wethouders 
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De besluiten onder 2. voldoen niet aan de gestelde voorwaarden. 
Grotendeels omdat de gevraagde bijdrage naar de mening van de adviescommissie onder 
de verantwoordelijkheid valt van vereniging/stichting/horeca en/of de exploitatie van het 
gebouw/de voorziening. 

In de beschikkingen zijn de motiveringen per afwijzing opgenomen. 

Maar
Met het toewijzen van de besluiten onder 1. is nu – in de tweede ronde Vitaal Platteland 
2019 – het beschikbare bedrag voor 2019 grotendeels benut. De uitvoering van de 
toegekende projecten 2019 2e ronde valt in 2020 en komt dus ten laste van het boekjaar 
2020. Via de jaarrekening wordt het deel van de specifieke uitkering dat in 2019 niet 
wordt uitgegeven, doorgeschoven (via reservering) naar 2020. Het betreft een bedrag 
van € 39.500,- ( € 50.000,- specifieke uitkering -/- besteed in Vitaal Platteland 1e ronde 
van € 10.500,-).
Dit bedrag van € 39.500,- wordt in 2020 gebruikt voor het bekostigen van de besluiten 
onder 1.

Achtergrond
In de jaren 2016, 2017 en 2018 is voor ruim € 140.000,- toegekend aan 
dorpsinitiatieven. 
De provincie heeft te kennen gegeven dat voor dit jaar en volgend jaar nog subsidie voor 
dorpsinitiatieven beschikbaar wordt gesteld. 

Ook dit jaar heeft de commissie Vitaal Platteland, waarin 3 bewoners uit Hoogeveen 
zitting hebben, de verzoeken beoordeeld en van advies voorzien. Daarbij vormen de 
provinciale voorwaarden en de gemeentelijke voorwaarde het kader.  

De financiële gevolgen zijn 
Per saldo zijn er geen financiële gevolgen. Zie onder paragraaf ‘maar’.

Alternatieven
-

Bijlagen
-


