
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  7 mei 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  mr. ing. B.J. Sijbom 

Voor informatie:  Frans Nije Bijvank, Ruimtelijke en economische ontwikkeling  

Onderwerp:  Meerjarenplanning provinciaal meerjarenprogramma (pMJP) 

 

1. Aanleiding 

Bij de vast te stellen jaarstukken 2012 is een afweging gemaakt met betrekking tot budget-
overheveling van de cofinancieringgelden van diverse lopende pMJP-projecten (provinciaal 
meerjarenprogramma). Door ons college is besloten de cofinancieringsmiddelen over te 
hevelen naar het volgende jaar van uitvoering. Nu het bedrag berekend is, wordt voorgesteld 
de overheveling mee te laten lopen in de 2e Berap. 

2. Inhoudelijke mededeling 

In bijlage 1 treft u aan een detailinzicht achter het bedrag ad € 614.400. Het bedrag wijzigt per 
jaar afhankelijk van voortgang van projecten, binnengekomen en uitgaande middelen, en 
administratieve afhandeling. Het bestaat uit 3 groepen, het pMJP, meerjarige projecten (o.a. 
planmatige kavelruil) en het Leader programma.  
 
In bijlage 2 treft u een overzicht aan van het gehele pMJP-programma voor de periode 2007 – 
2013 en voorgenomen besteding, waarvan hieronder een samenvatting. Het programma is 
onderverdeeld naar thema’s en projecten. Ook wordt aangegeven het verwachte jaar van 
gereedkoming. Buiten dit overzicht is gehouden het Leader programma: het budget hiervoor 
(ca. € 55.000 per jaar) wordt als cofinanciering flexibel op intergemeentelijke projecten ingezet. 
De projecten planmatige kavelruil in Diepenheim en Elsenerbroek maken geen deel uit van het 
pMJP-programma. De reden is dat deze separaat via het lopende Europese POP programma 
lopen.    
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In navolgend overzicht treft u de samenvatting aan van het programma.  
 

PMJP project (2007-2013) 

Projectomvang 

(subsidiabele 

kosten) 

Aandeel 

Provincie  

Aandeel 

Gemeente  

Aandeel 

Derden 

Landbouw € 475.692  € 239.892  € 203.533  € 32.267  

Ruimtelijke kwaliteit (groene 

diensten en streekeigen huis)  € 4.963.000  € 2.935.000  € 812.500  € 1.215.500  

Water € 2.550.008  € 394.663  € 1.927.625  € 227.720  

Sociale structuur € 5.304.648  € 1.467.100  € 3.210.048  €  627.500  

Recreatie en toerisme € 1.519.000  € 672.850  € 550.125  € 296.025  

Kosten gebiedsprocessen € 311.723  € 227.780  € 80.818  € 3.125  

Totaal € 15.124.071  € 5.937.285  € 6.784649  € 2.402.137 

Leader     €   2.566.667           1.155.000               385.000          1.026.667    

Totaal       € 17.690.738       € 7.092.285         € 7.069.649       € 3.428.804 

 

 

Toelichting:  

1. Van niet alle projecten is de projectomvang exact bepaald. Een voorbeeld hiervan is dat 

vaak nog niet duidelijk is tegen welke kosten bijvoorbeeld gemeenschapscentra worden 

verbouwd (in uitvoering zijn Stokkum, Hengevelde, Deldenerbroek). Deze zijn dan 

ingeschat, waarvan 50% met een max van € 100.000 subsidie is gereserveerd.  

2. Met het programma is het gehele plattelandsontwikkelingsbudget tot en met 2013 belegd. 

Verdere ontwikkelingsvoorstellen zullen budgettair door uw raad moeten worden geaccor-

deerd. Wel worden kleinere positieve saldo’s verwacht op enkele projecten.  

3. Alle projecten uit bijlage 2 zijn in uitvoering en zijn daarmee onderwerp van afspraken 

tussen gemeente, provincie en particulieren. Het gemeentelijk aandeel betreft bijdragen uit 

de afdelingen REO, OW en MO.  

4. Het plattelandsbudget tot en met 2013 is geheel belegd. Het bedrag dat was toegevoegd 

aan de algemene reserve, € 614.400, is verbonden met het plattelandsbudget 2007 – 

2013.  

3. Conclusie 

Evaluatie en programma zijn aanleiding u voor te stellen de middelen ad € 614.400 alsnog ter 
beschikking te stellen voor uitvoering van het pMJP en Leader programma. Dat zal geschieden 
middels vaststelling van de 2e Berap. Bij de vaststelling van deze Berap zal door ons college 
uitvoering gegeven worden aan het programma, waarvoor de middelen waren gereserveerd.  


