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Aanleiding

Achtergrondinformatie
Concreet is door Regio Twente de vraag aan het Bureau Subsidies van de gemeente Enschede
voorgelegd “of het Bureau Subsidies de aanvragen wil screenen op subsidiemogelijkheden waar de
indieners geen rekening mee hebben gehouden, maar die het gevraagde bedrag voor de Agenda van
Twente zou kunnen beïnvloeden”.
Naar aanleiding van dit verzoek heeft het Bureau Subsidies van de gemeente Enschede op basis van
de ingediende projectfiches een inschatting gemaakt in hoeverre er naast de door de projectindieners
reeds genoemde financieringsbronnen nog andere externe financieringsbronnen zijn te identificeren
waarop mogelijk een beroep kan worden gedaan in het kader van de medefinanciering van het
betreffende project.
Voor zover nodig en mogelijk is er contact geweest met de verschillende projectindieners om de door
hen genoemde financieringsbronnen door te spreken en/of door te nemen welke aanvullende
mogelijkheden door het Bureau Subsidies in dit kader zijn geïnventariseerd. In verband met de huidige
vakantieperiode is dit slechts in beperkte mate gelukt.
Vanwege de korte doorlooptijd zijn er geen contacten geweest met potentiële subsidiënten om de
kansrijkheid van een specifiek project te bespreken of een nadere toelichting te ontvangen op een
specifieke subsidieregeling of onderdelen binnen een regeling.
Het advies is opgesteld door Henk Meesterberends en Vincent Bökkerink van het Bureau Subsidies van
de gemeente Enschede.

Werkwijze
Bij de inventarisatie is uitsluitend gekeken naar de beschrijving van het project zoals deze is
weergegeven in het format dat is aangeleverd voor de Agenda van Twente. Hierbij hebben wij
specifiek gekeken naar de concrete activiteit of het deelproject waarvoor in het kader van de Agenda
van Twente subsidie wordt aangevraagd en niet naar een eventueel overkoepelend project of
initiatief. Dit laatste wordt wel gebruikt om de concrete activiteit of deelproject in perspectief te
kunnen plaatsen.
Wij hebben met alle aanvragers contact gezocht om het project even kort door te spreken, een
toelichting te vragen op eventuele onduidelijkheden en af te stemmen welke concrete stappen men zelf
heeft ondernomen om externe middelen te genereren. In verband met beperkte aanwezigheid is slechts
met een beperkt aantal betrokkenen contact geweest.
Vervolgens zijn per project de mogelijke subsidieregelingen door ons geïnventariseerd en is een
inschatting gemaakt in hoeverre er concreet aansluiting bestaat tussen deze potentiële regeling en het
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project. Voor zover er volgens ons concrete subsidiemogelijkheden zijn, is dat weergegeven in het
subsidieadvies dat per project is opgesteld..

Algemeen subsidieadvies
Europa
Voor een aantal aanvragen blijkt dat een Europese subsidies van toepassing is. In het algemeen zijn wij
voorzichtig om te adviseren om een dergelijk subsidietraject in te gaan. Europese subsidies zijn over het
algemeen complex qua regelgeving en vereisten, vragen vaak om (Europese) partnerschappen en
vergoeden niet altijd reguliere kosten. Dit laatste betekent dat activiteiten meestal additioneel moeten
zijn ten opzichte van de reguliere (organisatie)activiteiten en dus kostenverhogend werken.
Europese subsidietrajecten zijn voor relatief kleine organisaties met weinig of geen professionele
krachten, niet voor de hand liggend.
Euregio
Conform de doelstellingen van het INTERREG IV A programma “Deutschland – Nederland 2007-2013”
zijn er drie verschillende thematische prioriteiten aan te wijzen: ‘Economie, technologie en innovatie’, ‘
Duurzame regionale ontwikkeling’ en ‘Integratie en maatschappij’. Deze regeling kan van toepassing
zijn op een aantal aanvragen. Kernpunten van de regeling zijn dat beide landen baat moeten hebben
van het project, dat een grensoverschrijdend partnerschap bestaat en dat beide landen een bijdrage
leveren.
De ingediende aanvragen zijn over het algemeen echter van dien aard dat het project verbreed moet
worden wil het kans hebben op subsidie in het kader van het programma Interreg IVA NederlandDuitsland.
Aangezien wij uitgaan van de ingediende aanvragen wijzen wij in het algemeen op deze
subsidiemogelijkheid zodat de aanvrager in een later stadium kan overwegen of de subsidieregeling
dermate interessant is dat het project moet worden aangepast.
Provincie
Het investeringsprogramma “Investeren in Overijssel” biedt voor een aantal projecten die in het kader
van de Agenda van Twente zijn ingediend mogelijk perspectief op een financiële bijdrage. Deze
potentiële subsidiebron wordt in ons subsidieadvies niet expliciet bij alle projecten genoemd, maar
wordt als vanzelfsprekend verondersteld. Bijdrages vanuit dit investeringsprogramma kunnen wezenlijk
invloed hebben op het gevraagde bedrag voor de Agenda van Twente.
Nieuwe en aangepaste subsidieregelingen
Daarnaast is er met enige regelmaat sprake van nieuwe of aangepaste subsidieregelingen. In het licht
van externe financieringsmogelijkheden bij de verschillende projecten verdient dit permanente
aandacht.
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Gemeenten
Voor zover er sprake is van ISV/GSB middelen binnen een gemeente is deze financieringsbron buiten
beschouwing gelaten aangezien de gemeenten een eigen verantwoordelijkheid hebben met betrekking
tot de toedeling van deze middelen.
Fondsen
Fondsen zijn ook interessante partijen als het gaat om het beschikbaar stellen van middelen. De
fondsen zijn met name gericht op non-profitorganisaties en minder op overheden. Binnen Nederland
zijn ruim 700 fondsen bekend die zichzelf actief presenteren en die landelijk opereren. Daarnaast is
een veelheid aan andere fondsen die terughoudend zijn met hun presentatie en dus minder zichtbaar
zijn. Fondsen houden zich met zeer veel maatschappelijke thema’s bezig. Dit alles zorgt dat het
verkrijgen van gelden via fondsen een arbeidsintensief en complexe activiteit is.
Dit neemt niet weg dat een aantal fondsen zeer geschikt is om ze te benaderen voor financiële
ondersteuning.
Naast de landelijke fondsen zijn ook regionaal of plaatselijk opererende fondsen aan te wijzen als
mogelijke optie. De specifieke fondsen zijn bijvoorbeeld het Cogas Cultuurfonds (voor eigen
verzorgingsgebied) of het Essent Donatiefonds
(http://www.essent.nl/content/overessent/maatschappij/sponsoring/maatschappij/index.jsp).
Thema’s
Er zijn diverse subsidies beschikbaar op de thema’s bodemsanering, duurzaamheid en
energie(besparing). Deze thema’s zijn niet in de beoordeling meegenomen omdat in de regel niet uit
de betreffende projecten duidelijk naar voren komt in hoeverre sprake is van investeringen in dit
kader.
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Subsidieadvies projecten
Subsidieadvies Waterrijk; duurzame waterinfrastructuur Almelo
1.

Aanvrager
Gemeente Almelo

2.

Concrete subsidievraag
Het project dat in het kader van de Agenda van Twente wordt voorgesteld richt zich op het
kwantificeren van de effecten van Waterrijk in een regionale context. Het instrument hiervoor is
een MKBA. De uitkomsten van de MKBA zullen input vormen voor een Bidbook waarmee
Waterrijk gepositioneerd kan worden. De begrote kosten van een MKBA en Bidbook bedragen
€ 750.000,- waarvoor een bijdrage uit de AvT wordt gevraagd.

3.

Door aanvrager benoemde externe middelen en status
Het project is niet eerder ingediend in het kader van AvT, noch is het ingediend bij andere
subsidieverstrekkers. Op bestuurlijk niveau is het project wel voorgesteld bij de provincie
Overijssel (ihkv Essentgelden), als onderdeel van het totale project.

4.

Conclusie / advies
Kernvraag is of er subsidie-mogelijkheden zijn voor de haalbaarheidstudie (MKBA) van het
project “Waterrijk” en in het verlengde hiervan het te genereren bidbook. Deze deelprojecten
staan centraal in deze aanvraag en niet het overkoepelende project “Waterrijk”.
Kansrijke subsidiemogelijkheden (naast de provinciale lobby) voor de MKBA en Bidbook zijn bij
ons niet bekend.
Voor zover binnen het MKBA sprake is van deelonderzoeken bestaan de mogelijkheid dat voor
deze specifieke onderzoeken wel subsidieregelingen van toepassing zijn. De verwachte
bijdrage is niet substianteel.
Inhoeverre het Waterschap Regge en Dinkel nog een (financiële) rol kan vervullen is bij ons
onduidelijk.
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Subsidieadvies Groene Poort
1.

Aanvrager
Gemeente Borne

2.

Concrete subsidievraag
De Groene Poort kent vier thema’s, te weten “Landschap en Economie”, “Kunst, Cultuur en
Voorzieningen”, “Ontsnipperen en Verbinden” en “Kennisontwikkeling en Innovatie”. De
aanvraag heeft betrekking op het thema “Ontsnipperen en Verbinden”. Dit thema heeft als
doel de landgoederenzone van Zuidwest Twente (met o.a. Twickel) via het gebied van de De
Groene Poort, te verbinden met het Nationaal Landschap Noordoost Twente. Belangrijke
opgave daarbij zijn de belemmering van de nationale en regionale infrastructuur op te heffen
en verstedelijkingsdruk in het gebied tegen te gaan. In een ruimtelijk ontwerp zijn zes dimensies
uitgewerkt: de beken, de essen, de kruisingen met infrastructuur, de lanen, de dorps- en
stadsgezichten en de recreatie. Vanuit de AvT wordt een bijdrage gevraagd van
€ 2.942.500,-.

3.

Door aanvrager benoemde externe middelen en status
Er wordt een aanvraag gedaan bij de provincie in het kader van het investeringsprogramma
van Overijssel en bij het rijk in het kader van de Innovatieregeling Mooi Nederland. De
provincie draagt ook bij in het kader van het pMJP. Voor het thema wordt ook een beroep
gedaan op particulieren, betrokken overheden en maatschappelijke organisaties.

4.

Conclusie / advies
Voor het thema wordt ook een beroep gedaan op particulieren, betrokken overheden en
maatschappelijke organisaties. De status hiervan is op dit moment voor het Bureau Subsidies
onbekend.
De provincie kent een aantal subsidiemogelijkheden die geschikt voor dit project. De aanvrager
geeft aan dat dit project al bij de provincie is aangemeld in het kader van het pMJP en naar
verwachting de Essentgelden.
Bij het rijk is ook sprake van een aantal relevante regelingen. Door de aanvrager is de
regeling Mooi Nederland al genoemd. Deze regeling kent ook een subsidie voor
uitvoeringsprojecten. Waarschijnlijk kan Borne daar nog aanspraak op maken.
Naast deze regeling bestaat de regeling “Spoorse doorsnijdingen”. Deze biedt zeer
waarschijnlijk ook mogelijkheden voor het project.
De regeling “Sanering verkeerslawaai” is het onderzoeken waard ook al wordt de scoringskans
laag ingeschat.
Borne heeft de beschikking over EFRO-gelden. Deze middelen zijn nog niet volledig
toegewezen. Het project past goed binnen de criteria van EFRO.
Uit de aanvraag blijkt niet dat voor de mobiliteitsonderdelen de Regio Twente wordt
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benaderd. Dit is een aandachtspunt.
Het benaderen van een aantal fondsen is een reële mogelijkheid maar de te verwachten
bijdragen zullen niet substantieel zijn.
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Subsidieadvies KunstWerk Diepenheim
1.

Aanvrager
Gemeente Hof van Twente

2.

Concrete subsidievraag
KunstWerk bundelt een aantal reeds in Diepenheim aanwezige initiatieven en krachten tot één
geheel, dat fysiek tot uitdrukking komt in een aantal verbouwde en herontwikkelde panden met
een grote cultuurhistorische waarde en betekenis.
Genoemde onderdelen zijn: Drawing Centre (centrum voor tekenkunst en multimedia met
educatieve ruimtes), kunst en –theaterwerkplaats, gastateliers met faciliteiten voor artists-inresidence, documentatiecentrum voor historisch onderzoek, Tuinen van Diepenheim, wandelroute
langs de Regge, Herinrichting van de Regge, eerherstel Nijenhuizer waterleiding, behoud
cultureel erfgoed, inrichting belevingszone. De gevraagde bijdrage is € 1.500.000,-.

3.

Door aanvrager benoemde externe middelen en status
Het project kent een investeringsomvang van bijna € 9 miljoen. Hiervan wordt bijna € 4 miljoen
bijgedragen door de gemeente Hof van Twente, € 1 miljoen door de Kunstvereniging en
€ 1 miljoen door de provincie Overijssel (Investeren in Overijssel). Daarnaast is overleg met de
provincie over andere subsidiemogelijkheden.
Het project is ook ingediend bij het subsidieregeling Innovatieprogramma Mooi Nederland en
zal een beroep worden gedaan op lokale en bovenlokale fondsen. Daarnaast wordt door het
Waterschap Regge en Dinkel geïnvesteerd in het project en wordt een bijdrage ontvangen
vanuit het EU-programma Leader.
Een subsidie van Interreg IV wordt kansrijk verwacht ihkv het programmatische deel van het
project.
Tevens wordt aangegeven dat er een taakstelling is ingeboekt aan aanvullende subsidies.
Hierbij wordt genoemd (Kleine kernenregeling, Belvedère, Leader+, KITO, voucherregeling,
Reanimatie cultureel erfgoed. Daarnaast wordt een beroep gedaan op VSB-fonds, Anjerfonds
en Interreg IVa.
Met de Rabobank wordt gesproken over bijzondere financieringsvormen.

4.

Conclusie / advies
De betrokken partijen zijn actief op zoek naar andere financieringsbronnen. Door de gemeente
Enschede is in opdracht van de gemeente Hof van Twente medio 2008 een subsidiescan
opgesteld voor het project Diepenheim. De aanvrager heeft daarnaast zelf de mogelijkheden
van het ILG (provincie) nagegaan.
Het project leent zich ook voor bijdragen vanuit fondsen. Naast de fondsen die door de
aanvrager zijn benaderd, is nog een beperkt aantal fondsen waarbij een aanvraag een optie
is.
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Een vraagpunt betreft de (on)mogelijkheid van sponsoring. In de aanvraag wordt wel het
private belang benoemd maar dit laat zich (nog) niet zichtbaar vertalen in bijdragen vanuit de
private sector.
Europese subsidies zijn in principe van toepassing. De Europese subsidie “Cultuur” is mogelijk
een optie. Nader onderzoek van deze subsidiemogelijkheid wordt geadviseerd.
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Subsidieadvies Oldenzaal Centraal en Zorgplein Oldenzaal
1.

Aanvrager
Gemeente Oldenzaal

2.

Concrete subsidievraag
Het realiseren van een regionaal OV-knooppunt, gecombineerd met een nieuwe noord-zuidverbinding (de Groene Loper), met de voorzieningen voor het station, busstation, fietsparkeren,
P+R-voorzieningen en Kiss and Ride-voorzieningen.
Aangrenzend aan het project wordt een Zorgplein Oldenzaal gerealiseerd.
De gevraagde bijdrage is € 1.000.000,-.

3.

Door aanvrager benoemde externe middelen en status
Vanuit het rijk (via de motie Van Heugten), de provincie Overijssel (convenant stationsomgeving)
en ProRail (Spoorse doorsnijdingen I).

4.

Conclusie / advies
Oldenzaal heeft de beschikking over EFRO-gelden (circa € 700.000,-). Deze middelen zijn nog
niet volledig toegewezen. Het project past goed binnen de criteria van EFRO.
Via het rijk is een aantal regelingen relevant. Door de aanvrager is al de regeling “Spoorse
doorsnijdingen” genoemd. De regeling “Sanering verkeerslawaai” is het onderzoeken waard.
De scoringskans wordt als beperkt ingeschat.
De provincie heeft een aantal subsidieregelingen die mogelijk van toepassing zijn op het
project. Het betreft het realiseren van (principes van) een kulturhus, het realiseren van
zorgwoningen (“Bouwimpuls”) en voorbereidend onderzoek en/of planontwikkeling met
betrekking tot een concreet ruimtelijk project of ruimtelijke voorziening. Geadviseerd wordt om
deze regelingen nader te verkennen in het licht van de verdere planvorming.
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Subsidieadvies Uitbreiding en kwaliteitsverbetering fiets- en
wandelpaden
1.

Aanvrager
Gemeente Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal

2.

Concrete subsidievraag
De routenetwerken voor wandelen en fietsen, maar ook van paardrijden en mennen, vormen
samen met bijbehorende fysieke paden de ruggengraat voor de recreatieve ontwikkeling van
Noordoost Twente. Hierin wordt fors geïnvesteerd. Met de aanvraag wordt een belangrijke
doelstelling om enkele kwalitatief goede routestructuur voor wandelen, fietsen en paardrijden
aan te bieden, verwezenlijkt. Uitbreiding en kwaliteitsverbetering van 51 kilometer fietspaden
en 49 kilometer wandelpaden in Noordoost Twente. De gevraagde bijdrage is € 1.478.600,-.

3.

Door aanvrager benoemde externe middelen en status
Een aanvraag is ingediend bij de provincie (50%) en het Waterschap Regge en Dinkel.

4.

Conclusie / advies
De Regio Twente heeft in het kader van de BDU subsidie beschikbaar voor fietsprojecten. De
projecten moeten voldoen aan de opgestelde criteria en worden via een uitgebreide procedure
beoordeeld en toegewezen. Waarschijnlijk kunnen de projecten via de BDU-systematiek
worden ingediend. Eventueel kunnen onderdelen via de BDU-Duurzaam Veilig Buitengebied nog
aanspraak maken.
Recreatieve fietspaden zijn onderdeel van maatregel 313 POP. Mogelijk kan via de LEADERlijn een aanvraag worden ingediend. De inschatting is overigens dat een aanvraag een lage
scoringskans heeft.
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Subsidieadvies Internationale Agenda van Twente
1.

Aanvrager
Regio Twente

2.

Concrete subsidievraag
Voor de uitvoering van de Internationale Agenda van Twente wordt een bijdrage gevraagd
van € 1.275.000,-. De kosten voor de periode 2010 tot en met 2012 bestaan uit Kantoor
Brussel (huisvesting en bemensing), Coördinator en communicatie Regio Twente, Huis voor
Europa.

3.

Door aanvrager benoemde externe middelen en status
Het Huis voor Europa ontvangt jaarlijks subsidie voor een deel van haar exploitatie (Subsidie
Europe Direct).
De gemeente van vestiging betaalt de huisvesting van het Huis voor Europa en de
baliemedewerkster.

4.

Conclusie / advies
De subsidiemogelijkheden voor dit project worden als beperkt ingeschat.
Europese subsidies zijn van toepassing. De verwachting is dat een bescheiden bijdrage kan
worden verwacht voor concrete activiteiten. Hierdoor is het Huis voor Europa meer geschikt voor
subsidieaanvragen dan de overige activiteiten die in de aanvraag zijn opgenomen.
Een andere optie is om met de andere O’s af te stemmen welke (financiële) bijdrage zij kunnen
leveren.

12.
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Subsidieadvies Regiobranding Twente
1.

Aanvrager
Regio Twente

2.

Concrete subsidievraag
VNO-NCW, Kamer van Koophandel en Regio Twente hebben het initiatief genomen om een
traject te starten om te komen tot een nationale en internationale positionering van Twente als
toptechnologische en innovatieve regio voor de komende 10 jaar. Doel van de nieuwe
positionering is Twente sterker op de kaart te zetten (nationaal en internationaal) en zodoende
ondernemers, starters, studenten, overige werknemers en toeristen te stimuleren naar Twente te
komen en zich er vooral ook te vestigen. Daarnaast is het belangrijk om (deze) mensen voor de
regio te behouden.
De gevraagde subsidie is € 400.000,-. Het bedrag wordt in een fonds gestort waaruit
vervolgens allerlei communicatieve en marketingactiviteiten worden gefinancierd.

3.

Door aanvrager benoemde externe middelen en status
Het plan van aanpak zal worden ingediend bij EFRO, Pieken in de Delta en de provincie
Overijssel. Verder wordt Interreg IV nog als mogelijke financieringsbron onderzocht.
Mogelijkheden voor substantiële bijdragen van het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Tevens
worden woningbouwcorporaties betrokken.
Realloceren van budgetten van gemeenten.

4.

Conclusie / advies
Bureau subsidies heeft eind 2008 een advies opgesteld voor de Regio Twente over de
Regiobranding. Een eenduidige conclusie of het project in aanmerking kan komen voor een
EFRO-subsidie is moeilijk te trekken. Met name vanwege het element toptechnologie en
innovatie komt het mogelijk in het kader van flankerend beleid in aanmerking voor EFRO
prioriteit 1.
Overigens geldt het bovenstaande ook voor Pieken in de Delta en voor het aspect landelijk
gebied voor POP (Plattelandsontwikkelingsprogramma).
Door de aanvrager wordt Interreg IV ook als mogelijkheid genoemd. Een nadere oriëntatie
wordt zeker aanbevolen.
Geadviseerd wordt om het Programma collectieve promotionele activiteiten (CPA) te
onderzoeken voor mogelijkheden. Dit programma bevordert het organiseren van inkomende en
uitgaande handelsmissies, collectieve beursinzendingen en andere op het buitenland gerichte
collectieve promotionele activiteiten voor Nederlandse bedrijven.

13.
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Subsidieadvies RITMobiel
1.

Aanvrager
Regio Twente

2.

Concrete subsidievraag
RITMobiel is een project dat de inwinning, bewerking en verspreiding van de actuele
multimodale reisinformatie verzorgt. Ten grondslag aan het kunnen geven van actuele
informatie is de inwinning van de informatie.
De gewenste bijdrage is € 600.000,-.

3.

Door aanvrager benoemde externe middelen en status
Het project is in 2006 en 2007 ingediend voor de M-ICT prijsvraag van het ministerie van EZ. In
beide rondes heeft geen enkel mobiliteitsproject een bijdrage toegekend gekregen.
Een onderdeel van de financiering is de toezegging van € 600.000,- vanuit de Quick-Wingelden 2e tranche.

4.

Conclusie / advies
Door de aanvrager is aangegeven dat in 2 rondes van M-ICT het project is afgewezen. De
afwijzingsreden suggereert dat er in die rondes geen mobiliteitsprojecten zijn toegekend en dat
in aankomende rondes eventueel wel mobiliteitsprojecten worden geaccepteerd. Een nadere
oriëntatie op de regeling is dan ook aan te bevelen, des te meer omdat de subsidie
substantieel is.
De provincie heeft in het kader van “Ict-diensteninnovatie” subsidie beschikbaar. Geadviseerd
wordt deze regeling te onderzoeken. De subsidie is substantieel.
EFRO prioriteit 2 is het onderzoeken waard aangezien deze regeling gericht is op economische
thema’s en bereikbaarheid. Hiervoor is medewerking noodzakelijk van de Netwerksteden die
de EFRO middelen beschikbaar moeten stellen. De beschikbaarheid van provinciale
cofinanciering is hierbij een reële optie.
Europese subsidies zijn in principe van toepassing.
In de scan is de subsidieregeling Mobiliteitsmanagement opgenomen. Hoewel deze regeling
gesloten is, is er onderduidelijkheid of deze regeling op termijn wordt geopend. De regeling
geeft mogelijkheden voor het project.

14.
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Subsidieadvies Fietssnelweg F-35
1.

Aanvrager
Regio Twente

2.

Concrete subsidievraag
Het Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente bestaat uit een netwerk van regionale hoofdroutes.
Vanwege de omvang en reikwijdte van het project is het wenselijk een projectbureau in te
stellen.
De gevraagde bijdrage is € 200.000,- en dient als dekking voor het projectmanagement.

3.

Door aanvrager benoemde externe middelen en status
Mogelijk zal nog een beroep worden gedaan op de provinciale middelen in het kader van
“Investeren in Overijssel”.

4.

Conclusie / advies
Voor dit project zijn geen geschikte subsidieregelingen gevonden.
Indien een deel van de activiteiten door externen wordt uitgevoerd dan is een aanvraag te
overwegen in het kader van Effectuering ruimtelijk beleid bij de provincie.
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Subsidieadvies Arbeidsmarktplan
1.

Aanvrager
Regio Twente / POWI

2.

Concrete subsidievraag
Het Twents arbeidsmarktplan vertegenwoordigt een bedrag van in totaal € 7,6 miljoen. Van
dat bedrag wordt € 5 miljoen door de diverse partners ingebracht. Voor een bedrag van
€ 2,6 miljoen wordt een beroep gedaan op de Agenda van Twente. Het arbeidsmarktplan
bestaat uit zeven initiatieven. Dit zijn Stage in Twente; Doorleren loont!, Twee handen op één
buik, De schakelaar van Twente, Flexbedrijven, Twentse trainees en Zicht op Twente.

3.

Door aanvrager benoemde externe middelen en status
In de aanvraag is opgenomen dat de betrokken partners vanuit hun reguliere middelen
bijdragen. Dit suggereert dat deze eigen bijdragen geen subsidieregelingen bevatten.
Er is sprake van een mogelijke bijdrage van het Rijk in het kader van jeugdwerkloosheid van
€ 2 miljoen. Een bijdrage van de provincie Overijssel valt eveneens te verwachten. De hoogte
van de bijdrage is niet bekend.
Voor het Twents arbeidsmarktplan wordt ook gekeken naar mogelijke andere subsidiebronnen.
Hiervoor zijn nog geen concrete aanvragen ingediend. Genoemd zijn de O&O-fondsen.
Door de aanvrager wordt aangegeven dat bijdragen van andere subsidieverstrekkers als
additioneel wordt gezien ten opzichte van de bijdrage van de Agenda van Twente.

4.

Conclusie / advies
De verschillende projecten binnen het arbeidsmarktplan zijn divers. De subsidieregelingen die
door ons zijn geselecteerd hebben veelal betrekking op één of meerdere deelprojecten van het
arbeidsmarktplan. Dit biedt goede mogelijkheden voor externe financiering.
Vervolgens is een strategische keuze noodzakelijk of er per deelproject of op
programmaniveau voor de betreffende subsidiebron wordt geopteerd. Het lijkt ons nuttig om
hierover in overleg te treden met de subsidieaanvrager.
Extra aandacht wordt gevraagd voor het nieuwe onderdeel van het ESF. Binnenkort wordt de
nieuwe ESF Actie J opengesteld die gericht is op de bestrijding van jeugdwerkloosheid.
Het project leent zich voor een financiële bijdrage van verschillende fondsen en een aanvraag
wordt als kansrijk ingeschat. Door de aanvrager zijn voor zover bekend geen fondsen
benaderd.
Europese subsidies zijn in principe van toepassing. Geadviseerd wordt om de Europese subsidie
“Progress” te onderzoeken.
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Subsidieadvies Uit voorzorg naar nazorg
1.

Aanvrager
Scholengroep Twente Speciaal

2.

Concrete subsidievraag
Het project betreft het ontwikkelen van een evidence based methode voor het signaleren en
begeleiden van jongeren met een meervoudige problematiek binnen het regulier en speciaal
voortgezet onderwijs in de regio Twente.
Het project kost (afgerond) € 700.000,- . Voor dit gehele bedrag wordt een subsidie
gevraagd.

3.

Door aanvrager benoemde externe middelen en status
Het project is ingediend bij het ministerie van OCW maar is afgewezen.
Wel wordt verwezen naar het terrein van Jeugd en Gezin.

4.

Conclusie / advies
De aanvrager geeft aan dat het project door het ministerie van OCW is afgewezen. Een
nadere oriëntatie is zinvol om de afwijzingsreden te analyseren en te onderzoeken of de
aanvraag aangepast moet worden of dat een ander (subsidie)programma geschikt is. Zo lijkt
het project aan te sluiten bij de ambities van “Jeugd en Gezin”.
De belangrijke organisaties die onderzoek financieren zijn de NWO (Nederlandse Organisatie
voor Wetenschappelijk Onderzoek) en ZonMw (Nederlandse organisatie voor
gezondheidsonderzoek en zorginnovatie). De aanvrager wordt geadviseerd om bij deze
organisaties te onderzoeken of subsidiemogelijkheden bestaan.
Het project leent zich voor financieringsvragen bij fondsen en een aanvraag wordt als kansrijk
ingeschat. Door de aanvrager zijn geen fondsen benaderd.
De provincie heeft in het kader van “Onderwijs en arbeidsmarkt” subsidie beschikbaar en wordt
als mogelijke optie gezien.
Europese subsidies zijn in principe van toepassing. Geadviseerd wordt om de Europese subsidie
“Progress” te onderzoeken.
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Subsidieadvies Voortgezet Onderwijs
1.

Aanvrager
Stichting Internationaal Onderwijs Twente

2.

Concrete subsidievraag
Het project behelst het opstarten van erkend Internationaal onderwijs in Twente voor leerlingen
van 12 tot 18 jaar.
De totale kosten bedragen € 525.000,- waarvan € 210.000,- door het bedrijfsleven wordt
bijgedragen en € 105.000,- via andere sponsoren. De gevraagde bijdrage is € 210.000,-.

3.

Door aanvrager benoemde externe middelen en status
Door de aanvrager is in een gesprek met het bureau Subsidies aangegeven dat de bijdragen
van sponsoren en bedrijfsleven door individuele bedrijven beschikbaar worden gesteld. De
aanvrager heeft geen bijdragen gevraagd bij fondsen met uitzondering van het RABO-fonds
en Ferdinand Fransen fonds.
Door de stichting is aangegeven dat het ministerie van OCW ook een leerlingbijdrage levert
inclusief een aanvullende bijdrage voor de internationale leerling. Volgens de stichting is deze
bijdrage al verdisconteerd in het exploitatieresultaat zodat de gevraagde bijdrage van de
Agenda van Twente niet wijzigt.

4.

Conclusie / advies
De aanvrager heeft zich nadrukkelijk geconcentreerd op de bijdragen uit het bedrijfsleven en
sponsoring. Deze bijdragen vormen een substantieel deel van de begroting.
De provincie heeft in het kader van “Onderwijs en arbeidsmarkt” subsidie beschikbaar. Een
aanvraag bij de provincie wordt als kansrijk ingeschat en is substantieel.
Het project leent zich voor een beperkte mate voor financieringsvragen bij fondsen. Hier kan de
aanvrager nog meer initiatieven ontplooien. Naast de fondsen die door de aanvrager zijn
benaderd, zijn nog een aantal andere fondsen waarbij een aanvraag een optie is.
Een aantal regelingen zijn het onderzoeken waard, maar waarbij wel moet worden
aangetekend dat de kansop honorering als beperkt wordt ingeschat.
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Subsidieadvies Talentontwikkeling
1.

Aanvrager
Stichting Weekendschool Toppers op zondag

2.

Concrete subsidievraag
De weekendschool “Toppers op zondag” is een voorziening waar extra activiteiten op het
gebied van beroepen, maatschappelijke en culturele orientatie aangeboden worden voor
gemotiveerde kinderen van 10 tot 14 jaar, die opgroeien in een minder kansrijke
leefomgeving. Het project “Talentontwikkeling” is een intensiever traject wat nog ontwikkeld
moet worden voor kinderen, die zich duidelijk qua motivatie en potentie onderscheiden.
De totale kosten bedragen € 220.000,-. Voor dit bedrag wordt ook een bijdrage gevraagd.

3.

Door aanvrager benoemde externe middelen en status
Bij het RABO stimuleringsfonds is een aanvraag ingediend ten behoeve van de ontwikkelkosten
van “Talentontwikkeling”. Uit informatie van de aanvrager blijkt dat inmiddels € 5.000,toegekend is.
Het VSB fonds heeft een bijdrage toegekend van € 40.000,-.
De aanvrager geeft aan dat het Oranje fonds een aanvraag in beraad heeft. Stichting Doen
heeft de aanvraag afgewezen. Tevens wordt een aanvraag aan Essent onderzocht.
De aanvrager is ook nadrukkelijk bezig om het bedrijfsleven te benaderen. Daarnaast wordt
het project ondersteund via de Singelloop Enschede.
De provincie is akkoord met het inzetten van een deel van de subsidie (naar verwachting
€ 40.000,-) voor het eerste traject in het onderdeel Talentontwikkeling. Meer subsidie valt er
van de provincie niet te verwachten.

4.

Conclusie / advies
Het project leent zich goed voor aanvragen bij fondsen. Naast de fondsen die door de
aanvrager zijn benaderd, zijn nog een beperkt aantal andere fondsen waarbij een aanvraag
kansrijk wordt ingeschat.
De subsidiemogelijkheden van de provincie lijken op dit moment uitgeput te zijn.
De aanvrager heeft in het fiche aangegeven dat een bijdrage van € 220.000,- noodzakelijk is.
Aan de Regio Twente wordt geadviseerd om contact op te nemen met de aanvrager over het
werkelijk noodzakelijke subsidievolume in het licht van de toekenning van de fondsen en de
provinciale toezegging.
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