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Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Eijsden-Margraten
T.a.v. de heren D.A.M. Akkermans en G. Jacobs,
Amerikaplein 1,
6269 DA Margraten
Sittard, 18 juli 2016
Onderwerp

: Opdracht project “Buitengewoon Ondernemen in een Buitengewoon Landschap (BOBL)”

Ons kenmerk

: 160718/BOBL1031

Bijlage

:2

Geachte heren,
Ten aanzien van het project “Buitengewoon Ondernemen in een Buitengewoon Landschap (BOBL)”
hebben wij op 1 juli jl. afspraken gemaakt over de uitvoering. Door middel van deze brief willen wij die
vastleggen.
Stand van zaken project BOBL
Het project BOBL is in de challenging meeting van LED op 22 juni jl. toegelicht door wethouder Jacobs.
LED heeft op basis van de inhoud van de ingediende aanvraag en de toelichting besloten om dit initiatief
van harte te ondersteunen. Het besluit van LED is dat zij samen met de gemeente(n), de banken, en de
Hogeschool Zuyd concrete projectinitiatieven actief en daar waar nodig ook financieel willen
ondersteunen. Om hier invulling aan te geven is het van belang om ondernemers te vinden die
realistische en haalbare praktijk ideeën willen inbrengen. Ook de provincie Limburg heeft toegezegd aan
dit initiatief te willen meewerken. Het officiële besluit heeft u vanuit LED toegezonden gekregen.
Daarnaast hebben de gemeenten Schinnen en Nuth te kennen gegeven de doelstelling te onderschrijven
en willen daartoe aansluiting zoeken bij dit project. Daartoe is op 21 juli a.s. een bestuurlijke afstemming
tussen beide gemeenten en de initiatief nemende gemeente Eijsden-Margraten. Ten aanzien van de
bestuurlijke en operationele aansluiting van andere gemeenten (lijn 50 en Schinnen + Nuth) vindt plaats
volgens het “Zwaan kleef aan – principe”. Dus gaandeweg de aanpak in Eijsden-Margraten.
De opgave
Er moet gewerkt worden aan een situatie waarin ondernemersinitiatieven worden gestimuleerd, snel
en adequaat worden uitgewerkt en daarover wordt besloten zodat uitvoering kan plaatsvinden. Dit
vraagt van de gemeente Eijsden-Margraten – de trekkende gemeente – een actieve regie- en
coördinatierol, onder andere een paraplu-functie van de diverse regionale en provinciale programma´s
rondom agro-food, leisure en landschap gericht op ondernemers.

KvK nr. 59203773

BTW nr. NL853366238B01

IBAN NL32 RABO 0138 9588 66

WERKBANK BV
Office á la Carte
Poststraat 8, 6135 KR Sittard
Telefoon 046-8509481
Info@werkbankbv.nl

De te bereiken doelen zijn opgenomen in bijgaand projectplan zoals ingediend bij LED.
Met u – als trekkende gemeente – is afgesproken dat de projectuitvoering zal worden verzorgd door
Werkbank BV.
Inzet Werkbank BV
Voor de uitvoering van deze opdracht zetten wij de volgende personen in:
-

– projectleider.
– supervisor/sr. Adviseur.

Daar waar wenselijk zetten we specialisten in. E.e.a. afhankelijk van de aard en inhoud van de
ondernemersinitiatieven.
Ons bestuurlijk aanspreekpunt is wethouder Jacobs. Daarnaast zal door u ambtelijk een aanspreekpunt
beschikbaar worden gesteld (verwachtte tijdsinzet in de startperiode 1 dag/week). Over de wijze en
frequentie van afstemming/overleg zullen in het nog op te stellen projectdocument concrete
voorstellen worden opgenomen. Dit projectdocument bevat de structuur, organisatie, werkwijze en
opschaling. Op korte termijn willen wij een overleg met u plannen om een eerste opzet te bespreken.
De indicatieve gemiddelde tijdsinzet per week van de Werkbank bedraagt 2 dagen voor het totale
project. De startdatum van onze inzet is 1 juli 2016. Voor onze medewerkers is het gemiddelde tarief €
100 per uur exclusief BTW.
De kosten
Het totale beschikbare budget voor de uitvoering van het project BOBL bedraagt € 180.000 voor 2 jaar.
De projectbegroting voorziet naast de eigen gemeentelijke inbreng en LED subsidie, uit bijdragen van
Rabobanken, Leader+ en provincie. De LED subsidie wordt toegekend per ondernemersinitiatief.
Om het project daadwerkelijk te starten zal de regie- en coördinatierol van uw gemeente nu inhoud
moeten worden geven zodat ook successievelijk de LED-bijdrage beschikbaar komt. Om dit te
bewerkstellingen stellen wij u voor om de komende 5 maanden € 30.000 exclusief BTW beschikbaar te
stellen. Dit is volgens de projectbegroting uw maximaal jaarlijkse bijdrage. De financiering van onze
inzet in de overige 7 maanden moet dan gefinancierd worden uit de bijdragen van andere partijen en
met name de LED subsidie.
Met u is afgesproken in eerdergenoemd overleg d.d. 1 juli dat 50% van dit bedrag, zijnde € 15.000
exclusief BTW, thans betaalbaar wordt gesteld aan de Werkbank bv. Een daartoe strekkende factuur
treft u hierbij aan. Wij stellen voor dat wij per 1 oktober voor de tweede termijn een factuur sturen.
In het binnenkort op te stellen projectdocument (zie onder onderdeel: inzet Werkbank bv) zullen wij
afspraken maken over de verantwoording van de besteding van de financiële middelen.
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Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen. We gaan er gezamenlijk een succes van maken!

Met vriendelijke groet,

Werkbank BV
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