
1 

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

Verslag vergadering Lokale Aktie groep Leader Noord Overijssel 
 
 
Datum:   25 januari 2016  
 
Aanwezig: Leo Elfers (voorzitter), Carry Abbenhues, Dick Altena, Alex Dekker, Lisanne 

Gerritzen, Marga Hoogendoorn, Miriam Slomp-Dekkers, Karola Schröder, Jan 
Boxum (verslag)   

Afwezig:   Frida Hengeveld  
 
Aanvang:   20.00 uur 

 
 
1.  Opening / mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering. Hij meldt dat Frida Hengeveld zich heeft afgemeld. 
Mededelingen: 
- De gemeente Steenwijkerland heeft namens de LAG een subsidieaanvraag ingediend bij de 
provincie ten behoeve van de beheerkosten van de LAG. Dit bedrag is beschikbaar voor de kosten van 
de LAG zelf.  Hiervan maakt ook onderdeel de ‘ontwikkelkansen’ zoals dat in de LOS is beschreven: 
bijdragen aan initiatiefnemers om hun idee verder te ontwikkelen, te onderzoeken en gereed te maken 
voor een projectaanvraag. Voor dit onderdeel is een budget op gnome van € 150.000. Per aanvraag 
kan € 5000 worden toegewezen, zodat 30 aanvragers op deze manier ondersteund kunnen worden bij 
hun voorbereiding. 
- De communicatie over Leader gaat nu meer aandacht vragen. Carry Abbenhues en Jan Boxum 
hebben hierover ook advies ingewonnen bij Derk Moor. Karola Schröder en Jan Boxum gaan met 
Mbo-opleiding Cibap in Zwolle in gesprek over de vraag in hoeverre studenten van deze opleiding 
behulpzaam kunnen zijn bij het uitdenken en ontwikkelen van  communicatie- en promotiematerialen. 
- Gemeenten hebben nu hun cofinanciering toegezegd maar hebben ook gevraagd om de inhoudelijke 
betrokkenheid verder te borgen. 
Er zal op korte termijn een ambtelijk overleg georganiseerd worden waar de voorzitter en coördinator 
verslag zullen doen van de vorderingen. Ook zullen periodiek de bestuurders worden bezocht. Per 
gemeente zal het betrokken LAG- lid worden gevraagd hierbij aanwezig te zijn.  
- De LOS is op 24 november 2015 definitief vastgesteld door GS. Ter vergadering zijn de vastgestelde 
versies in papieren vorm uitgedeeld. 
- training LAG’s: de provincie neemt het initiatief voor een trainingsbijeenkomst voor alle LAG-leden 
van alle vier LEADERgebieden. Dat zal waarschijnlijk plaats vinden op donderdag 24 maart a.s., 
tussen 13.00 uur en 22.00 uur. ’s Middags zullen Leaderprojecten worden bezocht, de avonduren 
zullen worden gebruikt voor uitleg en instructies over het Leaderprogramma. Nadere informatie volgt. 
- De voorzitter meldt dat hij een interessante promotiestudie onder ogen heeft gekregen waarin goede 
ideeën zijn uitgewerkt over hoe gebruik van computermodellen kunnen bijdragen aan 
ontwikkelingsprocessen met participatie van ‘stakeholders’. De promovenda (Merel van der Wal, 
Nijmegen) zal worden gevraagd haar resultaten te presenteren in de LAG. 
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2. Verslag vergadering d.d. 30 november 2015 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Carry Abbenhues meldt, naar aanleiding van het 
vastgestelde vergaderschema dat zij de eerst komende periode veelal niet op maandag bij de 
vergadering kan zijn in verband met haar waarnemend burgemeesterschap in Zutphen. Carry wil wel 
als LAG lid aanblijven. Er zal steeds naar praktische oplossingen worden gezocht. 
 
3. Concept openstellingsbesluit Leaderprojecten. 
De LAG neemt kennis van het concept openstellingsbesluit dat met de stukken is meegezonden. Het 
stemt in met de regels en voorwaarden die voor ons LEADERgebied gelden. Wel wordt besloten dat 
er ook een subsidieplafond per aanvraag moet worden opgenomen. Er zal maximaal € 100.000 
subsidie kunnen worden toegekend (= 40% van de projectkosten). 
Voorts wordt gesproken over de procedure van behandeling en vaststelling van een projectaanvraag. 
Het is belangrijk om op heel korte termijn goede informatie te hebben voor initiatiefnemers, in de 
vorm van een spoorboekje waarin alle stappen van het proces en alle elementen per stap duidelijk zijn 
aangegeven. Die informatie moet beschikbaar zijn voor persoonlijke gesprekken met initiatiefnemers, 
en het moet ook digitaal beschikbaar zijn. Als beeld bij het spoorboekje wordt bedacht dat het uit 
creatief vormgegeven informatie moet gaan waarbij ‘station‘ voor ‘station’ wordt behandeld. 
 
4. presentatie voorstellen in de LAG. 
De coördinator heeft de vraag voorgelegd gekregen of initiatiefnemers de gelegenheid kunnen krijgen 
om hun voorstel zelf te mogen presenteren in de LAG-vergadering. Voordeel hiervan is dat de LAG 
een betere indruk kan krijgen van de initiatiefnemers en hun bedoelingen en er kan doorgevraagd 
worden op onduidelijke elementen van het vorstel. Een tegenargument is dat het tijdrovend kan zijn 
en mogelijk daardoor onwerkbaar. Vooralsnog wil de LAG aan dit idee het voordeel van de twijfel 
geven. 
Belangrijk is wel dat het idee alvast in verkorte vorm op schrift is gesteld .Dit voorstel wordt vooraf 
met de vergaderstukken meegestuurd zodat de LAG zich een eerste beeld over het project heeft 
kunnen vormen. De presentatie en het stellen van vragen kan dat beeld verder versterken. 
De coördinator zal een model-formulier ontwikkelen dat als ‘oriënterende aanvraag de belangrijkste 
informatie in zich heeft. Voorts stelt de LAG dat de betrokkenheid van de individuele LAG-leden bij 
de ontwikkeling van een project effect heeft op de manier waarop een rol mag worden gespeeld bij de 
besluitvorming over het betreffende project. De LAG leden moeten steeds zelf de afweging maken of 
zij bij de  ontwikkeling van een project of bij de besluitvorming betrokken willen zijn. De LAG zal als 
geheel streng dienen te waken over de belangenverstrengeling. De EU zal hier ook op controleren. In 
de verslaglegging moeten de betrokkenheid nadrukkelijk beschreven worden.   
 
5. Verplaatsen vergadering van 29 februari. 
De LAG Stemt in met het verplaatsen van het volgende overleg naar maandag 7 maart, weer om 20.00 
uur in Oudleusen. 
 
6. Rondvraag. 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt 
 
7. Sluiting. 
De voorzitter dankt en ieder voor de inbreng en sluit de vergadering om 21.30 uur. 
 
 
 
 


