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Spelregels voor inzet budget ‘Ontwikkelkansen’ Leader Noord Overijssel 
 
Algemeen. 
In de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) van Leader Noord Overijssel 2015-2020 is gekozen voor een 
benadering die gekenmerkt wordt door: ‘verbinden’, ‘samenbrengen’, ‘ontdekken’, ‘experimenteren’, 
‘aanjagen’ en ‘verder brengen van ideeën’. Dus niet alleen het direct financieel ondersteunen van 
concrete voorstellen die passen binnen de inhoudelijke prioritaire thema’s, maar ook behulpzaam zijn 
in het voortraject, daar waar ideeën uitwerking en ondersteuning nodig hebben om een voldragen 
projectvoorstel te worden. Daarvoor is onder meer ‘de bijdrage voor ontwikkelkansen’ in de LOS 
geïntroduceerd. De Lokale Aktie Groep (LAG) kan voor een kansrijk idee, dat past binnen de thema’s 
van de LOS, het initiatief nemen om kennis te vergaren, die vervolgens beschikbaar komt voor 
potentiele initiatiefnemers om hiermee een project te realiseren. Per vraagstuk wil de LAG een budget 
van € 5000,- inzetten waarmee er voldoende duidelijkheid op het vraagstuk komt en waarmee 
initiatiefnemers op een goed spoor worden gezet. Het budget kan ingezet worden voor het inhuren van 
externe deskundigheid, en kosten voor facilitaire zaken (bijeenkomsten e.d.) De LAG geeft opdracht 
tot uitvoering van de uitwerking van het vraagstuk. De uitkomsten worden algemeen ter beschikking 
gesteld door publicatie op de website.  
 
Spelregels. 
Voor het gebruikmaken van deze ‘ontwikkelkans’ gelden de volgende spelregels: 
1. Het projectidee wordt manifest vanuit contacten die de LAG en de coördinator vanuit hun 

functioneren hebben. De ideeën moeten passen binnen één van de drie inhoudelijke thema’s van de 
LOS. 

2. De coördinator brengt het idee ter vergadering van de LAG waarbij is aangegeven welke kennis 
nog nodig is om derden uit te dagen om een goed uitgewerkt projectvoorstel voor te bereiden. 
Hierbij zit een kostenoverzicht, voorzien van offertes van de externe partijen die ondersteuning 
verlenen.  

3. De LAG beoordeelt of het voorstel voor de ontwikkelkans in aanmerking komt. 
4. De opdracht wordt verleend door de Gemeente Steenwijkerland, beheerder van de middelen van de 

LAG.  
5. Initiatieven worden ondersteund tot een maximum van € 5000,- excl. BTW.  
6. De coördinator is, zo mogelijk samen met één of meerdere LAG-leden verantwoordelijk voor de 

begeleiding bij de uitvoering van de opdracht. 
7. De coördinator draagt zorg voor de betaling van de kosten, via de Gemeente Steenwijkerland 
8. De coördinator zorgt voor de verspreiding van de resultaten, onder meer door publicatie op de 

website van de LAG Leader Noord Overijssel 
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LEADER  3 Noord Overijssel  

 

Contactpersoon: 

Jan Boxum, coördinator  

p.a. Gemeente Steenwijkerland 

Postbus 162 

8330 AD  STEENWIJK 

Telefoon 0521 - 53 87 48 

 Mob: 06 13517347 

E-mail jan.boxum@steenwijkerland.nl 

 


