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Onderwerp: Aanbieding onderzoeksrapport Europese subsidies   

 

Katwijk, 15 juni 2021 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Hierbij bieden wij u het eindrapport aan van het onderzoek dat wij, ondersteund door het bureau 

Vindsubsidies, hebben uitgevoerd naar de vraag welke Europese subsidies aansluiten op de gemeentelijke 

agenda en of de gemeente voldoende is toegerust voor het succesvol verwerven van subsidies.  

 

De bevindingen van het onderzoek zijn in het kader van het ambtelijk wederhoor aan de organisatie 

voorgelegd om onderling overeenstemming te krijgen over de geconstateerde feiten. Dit heeft tot een enkele 

aanpassing  van het rapport geleid. Vervolgens is het rapport door de rekenkamercommissie voorzien van 

conclusies en aanbevelingen.  

 

Per brief van 22 april 2021 is de eindrapportage voor bestuurlijk wederhoor aangeboden bij het college. Per 

brief van 3 juni heeft het college gereageerd op de bevindingen, conclusies en aanbevelingen van het 

onderzoeksrapport. Wij willen het college danken voor zijn reactie op het onderzoeksrapport, dat u aantreft 

in de bijlage.  

 

De rekenkamercommissie is verheugd dat het college zich herkent in de conclusies en aanbevelingen van het 

onderzoeksrapport. Op de vraag van de rekenkamercommissie op welke wijze het college concreet 

uitvoering denkt te kunnen geven aan de aanbevelingen van de rekenkamercommissie heeft het college 

aangegeven dat het van belang is om de kwetsbaarheid bij het proces van subsidies te verkleinen, maar dat 

de manier waarop nog moet worden bezien. Het college onderzoekt momenteel of zij zich kan laten bijstaan 

door een gespecialiseerd bureau op het gebied van subsidiescans. De rekenkamercommissie is verheugd dat 

de uitkomsten van het rekenkameronderzoek hierbij worden meegenomen.  

 

Ons voornemen is om over twee jaar te evalueren hoe onze aanbevelingen door het college zijn opgepakt. 

 



2/2 Ons kenmerk 

 

 

 

Wij spreken de hoop uit dat het rapport u helpt bij het vergroten van het inzicht en de sturing op de 

mogelijkheden om subsidies te verkrijgen die aansluiten op de gemeentelijke agenda. Indien gewenst, zijn 

wij uiteraard van harte bereid om een en ander mondeling verder toe te lichten.  

 

Vertrouwende u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd. 

 

Rekenkamercommissie gemeente Katwijk, 

 

 
 

De voorzitter, 

Mark van Hesteren  
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Inleiding en aanleiding van het onderzoek
Gemeenten staan voor grote opgaven en uitdagingen. De energietransitie, circulaire economie, 
zorgen voor groene, leefbare, duurzame en veilige wijken, een slimmer en duurzamer OV-netwerk, 
de flexibele arbeidsmarkt en het welzijn van de inwoners zijn enkele van de thema’s waar 
gemeenten in samenwerking met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners veelal een 
centrale rol in vervullen.  Europese subsidies fungeren als vliegwiel om deze maatschappelijke 
opgaven op te pakken en kunnen tot (in)directe investeringen leiden die een bijdrage leveren om 
een lokale of regionale duurzame, inclusieve en circulaire economie te realiseren. 

Op dit moment wordt in Brussel gewerkt aan de definitieve vaststelling van het Meerjarig Financieel 
Kader voor de periode 2021-2027 (MFK21-27) waarin de budgetten voor deze programma’s zijn 
opgenomen. Totdat het nieuwe MFK wordt geïmplementeerd, biedt het zogenaamde REACT-EU-
fonds van 55 miljard EUR (dat onderdeel is van het bredere Next Generation EU pakket), 
mogelijkheden voor ondersteuning om de economische en maatschappelijke schade door de 
coronacrisis te repareren. Deze extra middelen worden in 2021 en 2022 ingezet via het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2014-2020 en het Europees Sociaal Fonds (ESF). Dit is 
daarom hét moment voor gemeenten om zich te oriënteren en voor te bereiden op de financiële 
middelen die vanuit Europa de komende jaren beschikbaar komen ter ondersteuning van de eigen 
ambities. 

Het Europese subsidielandschap is echter sterk gefragmenteerd met een diversiteit aan 
programma’s die elk hun eigen doelstellingen, thematische prioriteiten, randvoorwaarden, 
aanvraagprocedures en administratieve verantwoordingsprocessen kennen. Dit roept bij vele 
bestuurders en ambtenaren terechte vragen op omtrent de concrete mogelijkheden en 
doelmatigheid van gebruik. Oftewel: welke EU-subsidies sluiten aan op de gemeentelijke agenda en 
is de gemeente voldoende toegerust voor het succesvol verwerven van de EU-subsidies? En wat 
vraagt het beleidsmatig, financieel en organisatorisch om met Europese subsidies aan de slag te 
gaan? 

In dit onderzoeksrapport gaat de Rekenkamercommissie Katwijk (RKK) in op deze vragen. De 
benodigde kwalitatieve en kwantitatieve data is verzameld door deskresearch en interviews met 
betrokkenen1. Daarnaast is een quickscan verricht op de Europese (en regionale/nationale) subsidies 
die beschikbaar komen en passend zijn bij de ambities van de gemeente Katwijk, zoals bijvoorbeeld 
opgenomen in het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Samen voor het Katwijk van morgen’. Tevens is 
antwoord gegeven op de vraag in hoeverre de gemeente Katwijk geoutilleerd is en klaar is voor het 
binnenhalen en benutten van Europese subsidiemiddelen, en wat hiervoor beleidsmatig, financieel 
en organisatorisch nodig is. 

1 In de bijlage is een lijst opgenomen van geïnterviewde personen binnen de gemeente Katwijk. 
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De centrale vraagstelling en opzet van het onderzoek

Op basis van de uitvraag is de onderstaande onderzoeksvragen geformuleerd. 
Hoofdvraag: In hoeverre is de gemeente Katwijk voldoende geoutilleerd en klaar voor het 
binnenhalen en benutten van Europese subsidiemiddelen’

a) Welke Europese subsidieregelingen onder het 
nieuwe Meerjarenprogramma sluiten aan bij de 
ambities en doelstellingen van de gemeente Katwijk op 
de verschillende beleidsterreinen?
b) Welke kosten, baten en risico’s gaan gepaard met 
deze subsidies in het licht van de aanvraag, de 
implementatie, en de (administratieve) 
verantwoording?

Deelvraag 1: Welke EU subsidies zouden 
kunnen worden aangesproken door de 
gemeente Katwijk?

c) Welke nationale en provinciale subsidieregelingen 
sluiten aan bij de gemeentelijke ambities de komende 
jaren, met name daar waar deze versterkend kunnen 
werken voor de Europese beleidsterreinen.
a) Welke Europese subsidies heeft de gemeente 
Katwijk in de afgelopen subsidieperiode 2014-2020 
aangevraagd en beschikt gekregen en hoe verhoudt dit 
zich tot vergelijkbare gemeenten?
b) Hoe verloopt het huidige subsidieverwervingsproces 
binnen de gemeente Katwijk? Hoe is daarbij de 
rolverdeling en samenwerking intern en extern (met 
partners zoals de Provincie)?

Deelvraag 2: In hoeverre is de 
gemeente Katwijk voldoende toegerust 
en gereed voor het verwerven van 
Europese subsidies?

c) Hoe zou de gemeente Katwijk de aanpak (proces, 
organisatie) van subsidieverwerving kunnen 
verbeteren?

Onderzoeksopzet
Hieronder wordt de aanpak voor de beantwoording van de onderzoeksvragen toegelicht. 

Deelvraag 1: Welke EU-subsidies zouden kunnen worden aangesproken door de gemeente Katwijk? 
➢ Deskresearch: Er is een analyse uitgevoerd van de beleids- en strategiedocumentatie om een 
eerste scan te maken van de centrale thema’s. Hierbij is gebruik gemaakt van openbare 
toegankelijke (online) informatiebronnen. Vervolgens is voor de match met de subsidieregelingen 
gekeken naar de ambities van het MFK21-27. Per subsidieregeling is gekeken welke financiële 
randvoorwaarden er gelden, welke kosten-baten ermee gemoeid zijn en welke administratieve 
lasten er gelden. De verschillende beleidsdoelen van een Europese regeling zijn direct gekoppeld 
met de beleidsthema’s van de gemeente Katwijk. Naast Europese subsidiemogelijkheden is ook 
gekeken naar de nationale en provinciale subsidieregelingen die aansluiten bij beleidsthema’s van de 
gemeente Katwijk. Dit is gedaan om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de 
subsidiemogelijkheden. Want niet alle thema’s passen volledig op de Europese agenda, of sluiten 
financieel of organisatorisch (capaciteit, samenwerking etc.) onvoldoende aan. Nationale en 
regionale subsidie zijn veel toegankelijker om gebruik van te maken voor de gemeente Katwijk.  

➢ Interviews medewerkers: In aanvulling op de deskresearch is een selectie gemaakt van de 
thema’s die voor de gemeente cruciaal zijn. Deze thema’s zijn aan de hand van interviews met 
betrokken medewerkers nader toegelicht om de resultaten van de deskresearch te bespreken. 
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Zo is inzicht verkregen in de beleidsmatige, financiële en organisatorische haalbaarheid, en de 
processen van totstandkoming van het beleid en eventuele gevoeligheden of kansen die daaruit 
blijken. Deze informatie is vervolgens verbonden aan de financiële en administratieve 
randvoorwaarden van de regelingen, om te bepalen waar de baten zwaarder wegen dan de lasten. 
Tijdens de gesprekken is ook de rol van de gemeente meegenomen per thema. Immers, afhankelijk 
van het onderwerp kan de gemeente de rol van opdrachtgever, aanjager en aanvrager innemen, of 
als verbinder ervoor zorgen dat de juiste organisaties met elkaar gaan samenwerken. 
Het is belangrijk om per beleidsthema deze rol mee te nemen in de match met de subsidies. Voor 
sommige subsidies kan de gemeente juist de rol van aanvrager (zoals ESF) op zich nemen, terwijl het 
voor andere subsidieregelingen veel logischer is als een ondernemer de aanvraag indient en de 
gemeente een meer faciliterende rol speelt. De interviews zijn een essentieel onderdeel van de 
inventarisatie en zijn bepalend voor de inhoud van de scan. Sec het opsommen van de Europese 
subsidiemogelijkheden biedt de gemeente te weinig informatie over welke regelingen in de 
specifieke situatie van Katwijk echt kansrijk zijn. Op basis van de gesprekken en documentatie zijn de 
thema’s van de gemeente Katwijk aan de Europese subsidies gekoppeld, en daar waar relevant ook 
nationale en provinciale financieringsmogelijkheden. 

Deelvraag 2: In hoeverre is de gemeente Katwijk voldoende toegerust en gereed voor het verwerven 
van Europese subsidies? 
➢ Deskresearch: Diverse openbaar toegankelijke bronnen zijn gebruikt om inzichtelijk te krijgen 
welke EU-subsidiemogelijkheden door de gemeente Katwijk in de afgelopen periode zijn benut. Op 
basis van een aantal relevante basiskenmerken zoals inwonersaantal is daarnaast inzichtelijk 
gemaakt hoe deze benutte subsidiemogelijkheden zich verhouden tot vergelijkbare gemeenten. Er 
zijn diverse interviews gehouden voor beantwoording van de 2b en 2c.
➢ Interviews medewerkers: Er is een selectie gemaakt van de meest direct betrokken en/of 
verantwoordelijk medewerkers (indicatief zijn er 9 gesprekken van 1 uur gevoerd) voor subsidie 
gerelateerde activiteiten binnen de gemeente. Deze gesprekken richten zich op de huidige 
bemensing, de aanwezige expertise, eventuele reeds uitgevoerde EU-subsidieaanvragen 
(bijvoorbeeld het EFRO subsidieproject ‘Unmanned Valley Valkenburg’ en het ESF), het interne 
proces en rolverdeling, samenwerking (intern/extern) en de eigen perceptie van knelpunten, kansen, 
en aanwezig draagvlak. Hierbij is gezocht naar een combinatie van medewerkers met een 
strategische en/of beleidsmatige rol, en medewerkers met hands-on ervaring met (Europese) 
projecten in de gemeente Katwijk. De resultaten van de gesprekken zijn gebruikt om antwoord te 
geven op deelvraag 2c en voor een advies en vervolg. De informatie van de interviews is daarbij 
anoniem verwerkt (zie Appendix B).   

De resultaten van het onderzoek, bestaande uit zowel desk- als interviewresearch, zijn uiteindelijk 
verwerkt in deze rapportage. De rapportage bevat:
1. een scan met een overzicht van de verschillende Europese (en nationale/regionale) subsidie- en 

financieringsmogelijkheden gekoppeld aan de thema’s van de gemeente Katwijk voor de periode 
2021-2027 en inzage in de financiële en administratieve randvoorwaarden van deze regelingen;

2. een schets van de huidige status van subsidieverwerving binnen de gemeente Katwijk; en 
3. een advies over mogelijkheden voor verbetering en hiervoor te ondernemen stappen/acties.
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Deelvraag 1

A. Welke Europese subsidieregelingen onder het nieuwe Meerjarenprogramma sluiten aan bij de 
ambities en doelstellingen van de gemeente Katwijk op de verschillende beleidsterreinen?

 Om te achterhalen welke eventuele Europese subsidiemogelijkheden er zijn voor de gemeente 
Katwijk worden eerst de eigen ambities samengevat. Ook wordt kort ingegaan op de visie en 
ambities van de Europese Commissie (EC) die middels het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 
(MFK21-27) Europese subsidiegelden op thematische wijze heeft verdeeld. Vervolgens wordt er 
gekeken naar raakvlakken tussen de ambities en doelstellingen van gemeente Katwijk en de EC. 
Natuurlijk kan er de ambitie zijn om Europese financiering binnen te halen, echter de organisatie 
moet hier wel financieel en organisatorisch op zijn toegerust (verder besproken in Deelvraag 2). 

 Er wordt een selectie van een drietal thema’s voorgesteld waarin concrete 
subsidiemogelijkheden worden gesignaleerd op Europees niveau die haalbaar en logisch zijn voor 
de gemeente Katwijk. Op Europees niveau zijn namelijk meerdere subsidiemogelijkheden die een 
grote (tijds/financiële) investering vergen (zie ook Deelvraag 1.B). Door in te zetten op thema’s 
die aansluiten op lokale ambities wordt het risico van de investering meer ondervangen. 

Figuur 1. Aansluiting van ambities en doelstellingen op het nieuwe Meerjarenprogramma van de EU. 
Aan de linker bovenkant zijn de ambities en doelstellingen van de gemeente Katwijk uitgezet. Aan de rechter 
bovenkant zijn de thema’s van het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027 van de Europese Commissie 
(EC) uitgezet. Ambities en doelstellingen van de gemeente Katwijk die aansluiten op de MFK-thema’s zijn 
weergegeven in oranje lijnen (N.B. stippellijn indien de aansluiting minder direct is). De resulterende shortlist in 
overeenkomende (sub-)thematische onderdelen zijn weergegeven onder de trechter. De onderbouwing voor 
totstandkoming van de shortlist wordt verder uiteengezet in de tussenconclusie. 
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Ambities en doelstellingen van gemeente Katwijk
 De gemeente Katwijk heeft een duidelijke visie en ambitie voor de komende jaren2,3,4,5 waarbij 

een samenwerking tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke en regionale partners en 
overheden de basis is. De volgende ambities en doelstellingen worden daarbij beoogd 
(samengevat in Figuur 1):

1. Versterken en innovatiever maken van de economie en de werkgelegenheid voor Katwijk 
behouden:
a. Focus op de ontwikkeling van voormalig Marinevliegkamp Valkenburg (Unmanned Valley) op 

het gebied van (drone en scan) technologie, met hoge ambities op het gebied van energie en 
duurzaamheid.

b. Ontwikkeling en revitaliseringsplannen van bedrijventerreinen en woon- en werkbuurten als 
Nieuw Valkenburg en ‘t Heen met oog op verduurzaming, intensiever ruimte gebruik en 
verbetering van de digitale infrastructuur. 

2. Een energieneutraal en klimaatbestendig Katwijk in 2050, in lijn met de regio Holland Rijnland
a. Stimulering energietransitie en circulaire economie in samenwerking met ondernemingen, 

overheden en inwoners. 
b. Aansporing van inwoners met betrekking tot afvalscheiding.

3. Versterken, verduurzamen en aantrekkelijk houden van het bestaande stedelijk gebied met 
behoud van de groene kwaliteit
a. Aanleg van recreatief groen en groene verbindingen o.a. in woonstaten en openbare 

omgeving.
b. Zorgen voor groene, leefbare en duurzame wijken waarbij ook verduurzaming van 

bestaande woningen, publieke panden en schoolgebouwen wordt aangejaagd. 
c. Stimulering van innovatieve en betaalbare woonvormen om woningschaarste tegen te gaan.

4. Bouwen aan inclusieve kernen met een sterke vitale sociale samenhang
a. De maatschappelijke agenda opzetten en uitvoeren met betrokken partijen: inwoners, 

verenigingen, ondernemers en maatschappelijke partijen.
b. Een kennis- en cultuurcentrum opzetten in het centrum van Katwijk aan Zee, waarbij is 

gekozen voor circulaire en duurzame renovatie en verbouw van De Burgt in Rijnsburg en 
voor huur en verbouw van een pand in het winkelcentrum van Katwijk aan Zee. 
Samenwerking met partijen als de bibliotheek, volksuniversiteit en muziekschool wordt 
gezocht. 

c. In samenwerking met scholen, ouders en verenigingen de lokale onderwijsvisie, vroegtijdige 
signalering en preventie en de culturele en sociale vorming van kinderen/jongeren 
verbeteren. 

d. Jongeren beter voorbereiden op een innovatieve en flexibele arbeidsmarkt.
5. Kiezen voor duurzame en veilige mobiliteit

a. Verbetering van de bereikbaarheid van bedrijven- en industrieterreinen als Unmanned 
Valley.

b. Verdiepte aanleg N206 met overkluizingen in Katwijk aan den Rijn en pioniersbaan tussen de 
N206 en de A44.

2 Coalitieakkoord 2018-2022: Samen voor het Katwijk van morgen
3 Omgevingsvisie Katwijk, december 2017: Zelfverzekerd in de regio; sociaal, innovatief en duurzaam
4 Programma begroting 2020-2024, oktober 2019
5 Interviews met beleidsmedewerkers, beleidsadviseurs, programma managers en de subsidie coördinator (zie Appendix B)
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c. Verduurzaming van de mobiliteit door prioritering fiets- en wandelverkeer en optimalisatie 
van het OV-netwerk.

d. Optimalisatie van het parkeerbeleid.
6. Ontwikkelen van een gezonde en een veilige gemeente

a. Actief wijken veiliger maken o.a. door versterkte samenwerking tussen politie, handhavers 
van jeugd- en gezinsteams, inwoners, ondernemers, sportverenigingen en horeca. 

b. Extra wijkagenten en handhavers inzetten ter bevordering van wijk- en verkeersveiligheid. 
7. Benutten van Katwijkse historische en landschappelijke kwaliteiten en erfgoed

a. Aandacht voor de historie en identiteit van de verschillende dorpen.
b. Inzetten op het archeologische erfgoed van Katwijk. De focus ligt daarbij met name op de 

Romeinse Limes, het grootste archeologische monument van Nederland welke is 
voorgedragen onderdeel te worden van de werelderfgoedlijst van UNESCO.  Naast de 
archeologische waarde wordt ook aandacht besteed aan de toeristische waarde.

c. Inzetten op het ecologische en natuurlijke erfgoed van Katwijk, waarbij de focus met name 
ligt op versterking van de kustveiligheid, -economie, en -ecologie m.b.v. Kustwerk Katwijk en 
stimulering en ondersteuning van toerisme en ecologie m.b.v. Initiatief Duinvallei. 

Europese financieringsmogelijkheden
De Europese Commissie (EC) beschikt over meerdere Europese subsidieprogramma’s om de 
doelstellingen en ambities te waarborgen. Het budget van € 1074,3 miljard ten behoeve van deze 
ambities en doelstellingen wordt op thematische wijze verdeeld in het Meerjarig Financieel Kader 
2021-2027 (MFK21-27). Daarnaast is er een extra budget beschikbaar gesteld, het REACT-EU fonds 
van €55 miljard (onderdeel van het bredere Next Generation EU pakket), om de economische en 
maatschappelijke schade door de coronacrisis te repareren. Deze extra middelen worden onder 
meer in 2021 en 2022 ingezet via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2014-
2020 en het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Visie van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (MFK21-27)
De focus en ambities van het MFK6 ligt in de komende periode (2021-2027) op de volgende 
onderdelen7,8,9,10,11,12,13: 
 Groener en koolstofvrij Europa (i.e. In lijn met het akkoord van Parijs, investeren in de 

energietransitie, renewables, en strijden tegen klimaatveranderingen); 
 SMARTER Europa (i.e. innovatie, digitalisatie, economische transformatie en MKB-

ondersteuning); 
 Verbonden Europa (i.e. strategisch transport, openbaar vervoer en digitale netwerken); 
 Sociaal Europa (i.e. ondersteunen van sociale rechten, kwaliteit van werk, onderwijs, 

competenties, sociale inclusie, en gelijkwaardige toegang tot zorg); 

6 EU financing for 2021-2027. The 2021-2027 Multiannual Financial Framework (MFF), the Next Generation EU (NGEU) 
recovery instrument and new own resources. European Union 2020. 
7 M. Pari (January 2020). Single market, innovation and digital: Heading 1 of the 2021-2027 MFF. European Parliamentary 
Research Service; PE646.136.
8 M. Sapala (May 2019). Cohesion funds, values and economic and monetary union in the 2021-2027 MFF European 
Parliament position on Heading 2 – Cohesion and values. Members’ Research Service; PE 633.148.
9 K. Kowald (January 2020). Natural resources and environment: Heading 3 of the 2021-2027 MFF. Members’ Research 
Service; PE 646.137.
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 Europa dichterbij de inwoners (i.e. ondersteuning van lokaal ontwikkelde strategieën en 
duurzame stedelijke ontwikkeling in EU). 

Aan de hand van de thema’s vermeld in Figuur 1 en verder uitgewerkt in de bijlagen (Appendix A) 
probeert de Europese Commissie (EC) de bovengenoemde ambities te realiseren. 

Tussenconclusie 1: Europese thema’s en subsidies onder MFK 21-27 die aansluiten bij de ambities 
van gemeente Katwijk
 Binnen het MFK liggen meerdere potentiële Europese financieringsmogelijkheden voor de 

gemeente Katwijk. Om de efficiëntie en slaagkans te waarborgen kan de focus beter gelegd 
worden op een aantal thema’s die nauw aansluiten op lokale programma’s en projecten. De MFK-
thema’s die daarbij het meest in lijn liggen met de ambities en doelstellingen van Katwijk en 
daardoor kansrijker zijn wanneer toch een selectie moet worden gemaakt zijn 1,2,3,4 (overige 
Europese thema’s zijn in detail beschreven in de Appendix A): 

1. Innovatie en digitaal (i.e. Research and Innovation)
De gemeente Katwijk heeft duidelijke ambities ter versterking en innovatie van de economie en 
werkgelegenheid. Daarbij vormt de ontwikkeling van Unmanned Valley als technologische Hub 
op het vlak van drone en scan innovatie al een goede basis. Uitbreiding en verdere ontwikkeling 
en verduurzaming van dit bedrijventerrein, maar ook van bedrijventerreinen en woon- en 
werkbuurten als Nieuw Valkenburg en ‘t Heen, lenen zich goed voor (mede)financiering uit 
Europese subsidieregelingen onder het MFK 21-27 mits daarbij de nadruk wordt gelegd op 
innovatie en internationale samenwerkingen. 

2. Sociale cohesie (i.e. Regionale ontwikkeling en cohesie, investering in mensen, sociale cohesie en 
waarden)
 Verbetering van de bereikbaarheid, en dan met name de focus op duurzame en veilige 

mobiliteit, is ook een ambitie van de gemeente Katwijk. Niet alleen zal verduurzaming van 
de mobiliteit bijdragen aan de klimaatambities van de gemeente, de verbetering van de 
infrastructuur rondom woon- en werkverkeer zal ook een positieve bijdrage leveren aan 
economie en werkgelegenheid. Grotere projecten waarbij de focus ligt op verbetering van 
de regionale infrastructuur komen eveneens terug in Europese subsidieregelingen onder het 
MKF 21-27, echter positieve impact op interregionale/internationale handel en transport 
vormt daarbij wel een vereiste. 

 Stimulering van sociale inclusie en werkgelegenheid onder jongeren is daarnaast ook een 
belangrijke speerpunt van de gemeente Katwijk. Veel van de concrete Katwijkse plannen, 
zoals het opzetten van een maatschappelijke agenda en een kennis- en cultuurcentrum, 
lijken zich echter qua omvang en karakter meer voor regionale en nationale regelingen te 
lenen dan voor Europese (zie ook Deelvraag 1.B-C). Echter, de EC heeft het bevorderen van 
werkgelegenheid onder jongeren ook hoog op de agenda staan. De verwachting is dat er 
onder het MKF 21-27 ook openstellingen zullen komen die hierop aansluiten. 

 Behoud en benutting van historisch en landschappelijk erfgoed, en dan met name gericht op 
Limes en de duin- en kuststreek, behoort ook tot de ambities van gemeente Katwijk. Op 
Europees niveau zijn er niet veel regelingen die dit thema ten grondslag hebben. Echter, 
regionale ontwikkeling -en dan met name gericht op sociale cohesie en cultuur- komt wel 
terug in Europese regelingen als Interreg. 

3. Klimaatadaptatie (i.e. Omgeving en klimaat actie)
Net als de EU ambieert ook Katwijk een energieneutrale en klimaatbestendige omgeving. Juist 
door participatie in samenwerkingsverbanden als regio Holland Rijnland, Duin en bollenstreek en 
gemeente Leiden zijn er veel Europese subsidiemogelijkheden op het terrein van 
energietransitie en circulaire economie. De focus ligt hierbij veelal op pilot- en 
demonstratieprojecten van innovatie. N.B. dit kunnen ook demonstratieprojecten zijn waarbij 
een innovatie resulteert in de verduurzaming van stedelijk gebied.  
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Match ambities en doelstellingen gemeente Katwijk met Europese subsidieregelingen
Projecten die in aanmerking komen voor Europese subsidieregelingen onder het MFK21-27 
betreffen veelal grote projecten (>500K inclusief cofinanciering), gericht op innovatie, en bevatten 
altijd samenwerkingen met MKB, universiteiten en hogescholen, en/of andere (internationale) 
gemeenten/instanties. Binnen de bovengenoemde -overlappende- thema’s zijn voor Katwijk met 
name de volgende Europese subsidies interessant om te onderzoeken: 

EFRO – Kansen voor West III 2021-2027 (€500 miljoen beschikbaar voor NL)
Regeling behorende tot het MFK-thema sociale cohesie
Dit programma richt zich op versterking van de concurrentiekracht en daarmee meer 
werkgelegenheid. 
Financieringsmogelijkheden: naar verwachting 40% van de totale projectkosten, dus 60% 
cofinanciering (eisen aan minimale projectgrootte 1.500.000, maximaal 5.000.000).

Thematische prioriteiten EFRO:
 Doelstelling 1 (D1): Slimmer Europa: gericht op innovatie binnen het MKB, het innovatie-

ecosysteem, vaardigheden voor slimme specialisatie.
 D2: Groener, koolstofarm Europa: gericht op de energietransitie, energie-efficiëntie en 

circulaire economie.

Projectidee dat zou kunnen dienen voor EFRO-aanvraag:
 Projecten die human capital versterken, kennisontwikkeling bevorderen en innovatie en 

valorisatie binnen het MKB stimuleren.
 Projecten die bijdragen aan de doelstellingen ‘Slimmer’ en ‘Groener’ en daarbij 

maatschappelijke impact hebben.
 Regionale samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden (triple helix) 

binnen projecten is niet verplicht, maar vergroot wel de kansen van honorering van de 
subsidieaanvraag.

*N.B. Projecten binnen EFRO sluiten veelal goed aan bij regionale en nationale regelingen. 
REACT-EU (€90 miljoen beschikbaar voor West NL)
Fonds ter herstel van de economische en maatschappelijke schade van de Corona pandemie, 
daarbij ligt de nadruk van de ondersteuning op ondernemingen en MKB in het bijzonder. 
De eerste calls gaan begin 2021 open. Financiering: 50-70%, dus 50-30% cofinanciering. 

Thematische prioriteiten (waarbij moet worden voldaan aan minstens 1 van de actielijnen):
 Digitaal regionaal - digitalisering van/voor bedrijfsleven
 Groen Regionaal - verduurzaming en vergroening economie 
 Mismatch arbeidsmarkt / digital - o.a. digital skills projecten 
 Duurzaam, groen en circulair in de kwetsbare wijken
Interreg – Interreg North West Europe (NWE) & North Sea Region (NSR) (€1 miljard beschikbaar)
Regeling behorende tot het MFK-thema sociale cohesie
Dit programma richt zich op versterking van de concurrentiekracht en daarmee meer 
werkgelegenheid. 
De eerste calls gaan eind 2021/begin 2022 weer open. Financiering: 50%, dus 50% cofinanciering. 

Thematische prioriteiten:
 (NWE/NSR) BD1: Slimmer Europa: versterken onderzoek/innovatiecapaciteit, slimme 

specialisatie en digitalisering.
 (NWE/NSR) BD2: Groener, koolstofarm Europa: energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, 

slimme energiesystemen, klimaatadaptatie, circulaire economie, multimodale stedelijke 
mobiliteit, biodiversiteit en groene infrastructuur.
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 (NWE) BD5: Europa dichter bij de burgers: lokale samenwerking stimuleren, duurzame 
stedelijke ontwikkeling en territoriale aanpak.

 De overige beleidsdoelstellingen BD3: Meer verbonden Europa en BD4: Socialer Europa 
komen in mindere mate aan bod.

Projectidee: 
 Denk aan demonstratieprojecten, tussen de onderzoeksfase en het naar de markt brengen. Er 

is ook meer aandacht voor het opschalen van oplossingen.
 Focus op een complementair partnerschap in het aangewezen programmagebied.
 Thematische focus blijft breed; bekijk de ontwerpprogramma’s als je een specifiek thema in 

gedachten hebt.

Nieuw vanaf 2021 (door Brexit):
 Wijziging in programmagebieden: het Verenigd Koninkrijk is geen partner meer in Interreg 

NWE en NSR en ook Zwitserland neemt niet meer deel aan Interreg NWE.
 Programmagebied NWE: West-, Oost- en Zuid-Nederland, België, Luxemburg, Ierland en delen 

van Duitsland en Frankrijk.
 Programmagebied NSR: Noorwegen, Denemarken en delen van Zweden, Duitsland, België en 

Nederland(kustgebieden). 
Horizon Europe (€85 miljard beschikbaar)
Regeling behorende tot de MFK-thema’s innovatie en digitaal en klimaatadaptatie.
Programma voor onderzoek en innovatie. Doel is het concurrentievermogen van Europa te 
vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren en oplossingen te bedenken voor 
maatschappelijke vraagstukken.
Financiering: tussen 70% en 100%, dus 30%-0% cofinanciering. 

Clusters:
1. Gezondheid
2. Cultuur, creativiteit en inclusieve samenleving
3. Veilige samenleving
4. Digitale ontwikkeling en industrie
5. Klimaat, energie en mobiliteit
6. Voedsel, natuurlijke hulpbronnen, landbouw en milieu

Nieuw vanaf 2021: vijf missies om impact van onderzoek op de samenleving te vergroten:
1. Aanpassen aan klimaatverandering; 2. Kanker; 3. Gezonde oceanen, zeeën en kust- en 
binnenwateren; 4. Klimaatneutrale en slimme steden en dorpen; 5. Bodem, gezondheid en 
voeding
LIFE (€5.45 miljard beschikbaar)
Regeling behorende tot het MFK-thema klimaatadaptatie
LIFE ondersteunt: actieprojecten die innovatieve technieken en methodes ontwikkelen, 
demonstreren en bevorderen, en beste praktijken delen. Alle projecten moeten bijdragen aan het 
behalen van klimaatdoelen.
Financiering: naar verwachting tussen 55% en 60%, dus 45-40% cofinanciering. 

Thematische prioriteiten – Milieu:
 Nature and Biodiversity: 40% van het budget
 Circular Economy and Quality of Life: 25% van het budget
Thematische prioriteiten – Klimaat:
 Clean Energy Transition: 18% van het budget
 Climate Change Mitigation and Adaptation: 17% van het budget
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European City Facility (EUCF)
Het doel van de EUCF is het ondersteunen van Europese gemeenten en lokale overheden bij de 
ontwikkeling van investeringsconcepten met betrekking tot de implementatie van activiteiten uit 
hun klimaat- en energieactieplannen.

Ondersteuning kan worden aangevraagd voor activiteiten gericht op de ontwikkeling van 
investeringsconcepten ter versnelling van de investeringen in duurzame energie. Te ondersteunen 
activiteiten kunnen onder meer (technische) haalbaarheidsstudies, marktanalyses, 
belanghebbendenanalyses, juridische, economische en financiële analyses, risicoanalyses en 
coördinatie- en organisatieactiviteiten omvatten.
 
De ondersteuning voor het ontwikkelen van een investeringsconcept bestaat uit een vast 
subsidiebedrag van € 60.000, dus geen cofinanciering. 

Een volledig overzicht van Europese subsidieregelingen wordt gegeven in de bijlagen (Appendix C).

Aanbevelingen RKK aangaande Deelvraag A: aansluiting Europese subsidieaanvragen op ambities en 
doelstelling gemeente Katwijk
 Naar aanleiding van de bovenstaande bevindingen en conclusies doet de RKK een aantal 

aanbevelingen. In plaats van de focus te leggen op het brede scala aan Europese 
subsidiemogelijkheden die de EC aanbiedt, is het logischer en haalbaarder als de gemeente zich  
toespitst op een drietal thema’s die nauw aansluiten op gemeentelijke ambities. Binnen het 
MFK21-27 zijn er drie thema’s die nauw aansluiten op de ambities en doelstellingen van 
gemeente Katwijk: 

1)  Innovatie en digitaal; 
2)  Sociale cohesie; en 
3)  Klimaatadaptatie. 

Binnen deze thema’s zijn genoeg Europese regelingen waarop aansluiting gezocht kan worden 
beschikbaar, maar gezien argumenten als benodigde projectgrootte, participatie van gemeenten 
in consortia, en toegankelijkheid lijken met name EFRO, Interreg, Horizon Europe en EUCF 
geschikt. Desalniettemin worden een aantal ambities en doelstellingen van de gemeente Katwijk, 
met name omtrent sociale samenhang, veiligheid en historisch en landschappelijk erfgoed, niet of 
amper vertegenwoordigd op Europees vlak. Daarnaast zijn deze projecten qua complexiteit, 
cofinanciering en omvang niet op grote schaal aan te raden (zie Deelvraag 1.B, C). 

De afweging van het al dan niet aanvragen van Europese subsidies hangt sterk af van hoeveel 
energie en capaciteit men bereid is investeren. Daarom is -naast de inzet op verwerving door 
Katwijk van bovengenoemde drie thema’s van Europese fondsen- aan te raden ook gericht in te 
blijven zetten op regionale en nationale regelingen, die in sommige gevallen beter aansluiten op 
de gemeentelijke ambities en relatief toegankelijker zijn. 

 Samengevat is aan te raden meer maar ook selectiever Europese fondsen te benutten. Indien 
draagvlak, cofinanciering en/of aansluiting op de doelstelling niet toereikend zijn kan gestart 
worden met kleinere regionale en nationale subsidiemogelijkheden. Op termijn kunnen deze 
kleinere financieringen het draagvlak creëren die nodig is voor de grotere Europese kansen. 

B. Welke kosten, baten en risico’s gaan gepaard met deze subsidies in het licht van de aanvraag, 
de implementatie, en de (administratieve) verantwoording?

 De keuze voor het opteren voor een bepaalde EU-subsidie hangt af van de kosten, baten en 
risico’s van de regeling. Het liefst wordt de keuze voor een regeling weloverwogen gemaakt om 
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zo de slagingskansen en het rendement te maximaliseren. Deze aspecten worden nader 
toegelicht, hierbij wordt gekeken naar de aanvraag, implementatie en het 
verantwoordingsproces. 

Europese subsidiemogelijkheden
Er zijn een aantal variabelen die ten grondslag liggen aan de kansrijkheid en daarmee de keuze voor 
een bepaalde EU-subsidie. 

Aanvraag:
 Projectgrootte m.b.t. projectkosten en consortiumopbouw

Veelal wordt op Europees niveau ingezet op grote impact en omvangrijke Europese 
samenwerkingen. Dit houdt in dat Europees gefinancierde projecten meestal omvangrijk zijn (€ 
500K-30 miljoen) en worden vertegenwoordigd door grootschalige (inter-) nationale consortia 
(bestaande uit gemiddeld 6-12 individuele partijen). Aan de ene kant levert een groot project 
dus meer op, echter het vergt ook gedegen organisatie en de vaak gecompliceerde opzet van 
een omvangrijk en gevarieerd consortium met voldoende expertise. 

 Subsidiepercentage
Over het algemeen ligt het subsidiepercentage redelijk hoog op Europees vlak (40%-100% van de 
te subsidiëren kosten, derhalve 60-0% cofinanciering). Echter, omdat ook de projecten groot zijn 
(€500K-5 miljoen) moet er dus rekening worden gehouden met een hoge mate van 
cofinanciering. Dus voor dergelijke aanvragen dient een gemeente financiering beschikbaar te 
hebben. Desalniettemin hoeft de cofinanciering van een project niet enkel gedragen te worden 
door de gemeente. Door grote consortia op te zetten met financieel stabiele ondernemers 
kunnen de kosten -en dus ook de financiering vanuit de gemeente- per partij verminderd 
worden. 

 Slagingskans
De slagingskans van Europese regelingen is relatief laag (4-30%), gebaseerd op de totale 
slaagkans van EC aanvragen). Er gaat dus een groot risico gepaard met de investering (tijd, 
kosten en moeite) voor Europese aanvragen. De slagingskans is veelal sterk verbonden met de 
kwaliteit en impact van een voorstel. D.w.z. grote internationale samenwerkingen die duidelijk 
en effectief aansluiten op de doelstelling van de aanvraag maken een grotere kans. Om de 
kansen te vergroten is het voor de gemeente Katwijk dus zaak om juist die subsidieregelingen te 
kiezen die het meest aansluiten op het eigen meerjarenbeleid en waar grootschalige 
internationale consortia kunnen worden opgezet (zie Deelvraag 1.A, C).

 Schrijven van een aanvraag
Het schrijven van een aanvraag vraagt om een bepaalde methode betreffende structuur, 
richtlijnen en voorwaarden, beoordelingscriteria en de online registratie omgeving. Daarbij zijn 
Europese grootschalige aanvragen, bestaande uit omvangrijke consortia en complexe 
internationale wet- en regelgeving, vaak complex om op te stellen. Meestal is het noodzakelijk 6 
tot 9 maanden voor de deadline te beginnen met consortiumopbouw, besluitvorming en het 
rondkrijgen van de cofinanciering. Daarnaast is het voor de penvoerder aan te raden 2 tot 3 
maanden voor de deadline 0.5fte in te zetten om het voorstel volledig uit te werken. N.B. een 
gemeente hoeft niet altijd de penvoerder te zijn, deze verantwoordelijkheid kan ook bij een 
andere consortiumpartner worden gelegd om kosten en moeite te besparen. 

 Implementatie: Onder implementatie wordt verstaan alle acties en mijlpalen die noodzakelijk zijn 
voor de uitvoering van een gesubsidieerd project conform de subsidievoorwaarden die aan de 
financiering zijn verbonden. Over het algemeen stroken de kosten en risico’s die voor de 
subsidieaanvrager gepaard gaan met de uitvoering van de subsidieactiviteiten met de grootte van 
de aanvraag. Dit houdt in dat Europese projecten, die omvangrijk, internationaal en complex zijn, 
vaak veel kosten en risico’s met zich meedragen. Gemeenten zijn qua organisatie veelal niet 
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volledig berust op de omvangrijke consortia, bestaande uit meerdere partijen uit binnen- en 
buitenland. Ervaring leert daarbij dat de deelnemende partijen niet altijd even goed op elkaar 
blijken te zijn ingespeeld. Grotere projecten zijn organisatorisch vaak ‘logger’ en ook zijn de 
ambities risicovoller wat efficiënte en succesvolle uitvoering bemoeilijkt. Efficiënte uitvoering van 
het project vergt dan ook vaak de inzet van een ervaren consortium lid of projectmanager die de 
verantwoordelijkheid voor implementatie op zich neemt.  

 Verantwoording: Onder verantwoording wordt verstaan alle administratie en rapportages na 
honorering van een project die subsidieontvanger dient te doorlopen en die vereist zijn vanuit de 
subsidieverstrekker. Veelal dienen er halfjaarlijkse inhoudelijke en financiële rapportages te 
worden aangeleverd door alle deelnemende projectpartners. Indien de rapportage niet voldoet 
aan de afspraken, gemaakt in de samenwerkingsovereenkomst, kunnen de gesubsidieerde gelden 
worden teruggevorderd. Voor een aantal regelingen (e.g. Horizon Europe, LIFE) geldt dat voor 
verantwoording veelal contact moet worden gelegd met de EC als subsidieverstrekker in Brussel. 
De communicatie op lange afstand maakt de administratie ‘logger’ en minder toegankelijk. Voor 
andere regelingen (e.g. EFRO, REACT-EU) verloopt de communicatie via een 
managementautoriteit als Kansen voor West. De communicatie binnen de regio maakt de 
administratie toegankelijker. Enerzijds leidt grondige verantwoording tot meer zorgvuldigheid en 
dus tot lagere risico’s. Echter, de verminderd toegankelijke en complexe administratie van 
Europese subsidies moet niet onderschat worden en vergt vaak inzet van een projectmanager die 
gericht de verantwoording op zich neemt. 

Tussenconclusie 2: Verhouding van kosten, baten en risico’s op Europees niveau
 Europese regelingen leveren over het algemeen veel financiering en mogelijkheden op, echter ze 

gaan ook gepaard met hogere risico’s en kosten. De lage slagingskans, complexiteit van de 
aanvraag en omvang van het project en consortium maken het realiseren van Europese kansen 
een uitdaging. Een doelgerichte, gedegen en op ervaring beruste aanpak is daarbij nodig om de 
kansen op succes hoog te houden. Eenmaal gehonoreerd leveren Europese subsidies wel veel op. 
Niet alleen kan een grootschalig project in een keer van start gaan, het grote consortium 
verbreedt het netwerk waarvan gebruik kan worden gemaakt. Daarnaast bieden dergelijke 
grootschalige internationale projecten een goede basis voor vervolgprojecten en spin-off 
initiatieven. 

Aanbevelingen RKK aangaande Deelvraag B: doelgericht en efficiënt nastreven van EU-subsidies 
 Naar aanleiding van de bovenstaande bevindingen en conclusies doet de RKK een aantal 

aanbevelingen. 
1. Bij aanvang en ontwikkeling van een project zal binnen de gemeentelijke organisatie steeds 

weer bewust de keuze dienen te worden gemaakt voor het al dan niet aanvragen van 
subsidie/inzetten van een subsidietraject (mits financiering technisch ook haalbaar) en in 
welke vorm (als penvoerder of als projectpartner). Een standaard kosten-baten analyse kan 
hierbij nuttig zijn om een inschatting te maken welke regeling het beste aansluit bij de 
concrete gemeentelijke doelstellingen. Daarbij kan worden gelet op onder andere: 
projectkosten, consortium opbouw, subsidiepercentage, slagingskans, complexiteit van de 
aanvraagprocedure, inspanning en draagvlak voor het implementatie en verantwoording 
proces. Een stroomschema of checklist t.b.v. de gemeentelijke organisatie kan hierbij 
functioneren als handig hulpmiddel om de kosten-baten analyse efficiënt uit te voeren. 

2. Er is een bepaalde mate van kennis, expertise en draagvlak binnen de gemeente Katwijk 
nodig om ook de omvangrijkere en gecompliceerdere Europese projecten goed te kunnen 
aanvragen en uitvoeren. De benodigdheden om Katwijk beter toe te rusten op de 
omvangrijke Europese subsidies worden hierna verder uiteengezet in Deelvraag 2. Binnen 
een brede organisatie als een gemeente is het volgens algemene ervaringsgegevens daarbij 
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niet realistisch volledig op Europese regelingen in te zetten. Daarbij leert de 
ervaringspraktijk van subsidieonderzoeksbureaus dat de toegankelijkere, overzichtelijkere, 
en ongecompliceerdere regionale en nationale regelingen een voor de hand liggender 
financieringsmiddel zijn waar grootschaliger op kan worden ingezet. Echter, EU-subsidies 
leveren over het algemeen meer op met betrekking tot financiering, verbreding van het 
netwerk en innovatie-/kennisuitwisseling. Aan te raden is dat dergelijke EU-subsidies 
aansluiten op een van de thema’s waar binnen de gemeente Katwijk de prioriteit ligt (zie 
Deelvraag 1.C), om zodoende de efficiëntie en slagingskans te maximaliseren.  

C. Welke nationale en provinciale subsidieregelingen sluiten aan bij de gemeentelijke ambities 
voor de komende jaren, met name daar waar deze versterkend kunnen werken voor de door 
de Europese fondsen gecoverde beleidsterreinen en subsidies.

 Om te achterhalen welke nationale en provinciale subsidiemogelijkheden versterkend kunnen 
werken voor Europese ambities en aansluiten bij de beleidsprioriteiten van gemeente Katwijk 
worden de ambities en doelstellingen van de gemeente (geïdentificeerd in Deelvraag 1.A) 
vergeleken met beschikbare regionale, provinciale en Europese regelingen (Figuur 2). Er wordt 
gekeken naar terugkerende subsidieregelingen die in 2021 en 2022 openstaan. Hierbij worden 
een aantal regelingen die potentieel interessant zijn voor gemeente Katwijk toegelicht. 
Vervolgens wordt een strategie besproken om zo efficiënt mogelijk regionale en nationale 
projecten te ontwikkelen vanuit Katwijk. 

Figuur 2. Aansluiting van ambities en doelstellingen op regionale en nationale regelingen. 
Aan de linker bovenkant zijn de ambities en doelstellingen van de gemeente Katwijk uitgezet. In het midden 
aan de bovenkant zijn regionale en nationale regelingen uitgezet. Rechtsboven zijn de thema’s van het MFK21-
27 van de Europese Commissie (EC) uitgezet. Ambities en doelstellingen van gemeente Katwijk die aansluiten 
op de regelingen en vervolgens EC-ambities zijn weergegeven in oranje lijnen (N.B. stippellijn indien de 
aansluiting minder direct is). De regelingen worden in dit hoofdstuk verder beschreven.  

De shortlist in Figuur 2 geeft de regionale en nationale subsidies weer die overeenkomen met de 
ambities en doelstellingen van gemeente Katwijk en tevens raakvlakken hebben met Europese 
regelingen. Een meer gedetailleerde weergave van deze regionale en nationale subsidieregelingen 
wordt gegeven in de bijlagen (Appendix D).
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Tussenconclusie 3: versterkende selectie van regionale, nationale en Europese subsidieregelingen
 Gebaseerd op de ambities en doelstellingen van de gemeente Katwijk (Deelvraag 1.A) en de 

regionale, nationale en Europese subsidiemogelijkheden (Deelvraag 1.B, C) worden de volgende 
voor Katwijk kansrijke thematische paden geïdentificeerd (zie Figuur 3). 

1. (Digital) Innovation Hub gerelateerd aan Unmanned valley 
Dit thematische pad is breed, internationaal en ambitieus opgezet. Hierdoor zijn er veel 
Europese maar ook regionale en nationale regelingen die aan kunnen sluiten op kennis- en 
innovatieontwikkeling, versterking en verduurzaming van het terrein, en economische 
weerbaarheid. Omvangrijke projecten met meerdere partijen als universiteiten en hogescholen, 
naburige gemeenten, MKB en ondernemingen en verenigingen kunnen worden opgezet. 
Specifiek zijn dit op Europees vlak REACT-EU, Horizon Europe, Interreg, LIFE en EUCF en op 
regionaal/nationaal vlak SRM en Energie-infrastructuur op industrieterreinen in Zuid-Holland. 

2. Ontwikkeling van bedrijventerreinen gerelateerd aan Nieuw Valkenburg en ‘t Heen
Dit thematische pad is vooral gericht op de werkgelegenheid, stabiliteit en weerbaarheid 
voor/van inwoners en ondernemers in de gemeente. Hierdoor zijn er vooral veel regionale en 
nationale regelingen die aan kunnen sluiten op de ontwikkeling, revitalisering, verduurzaming en 
energietransitie van de woon- en werkbuurten, verbetering van OV en infrastructuur en 
stimulering van regionale en nationale economische weerbaarheid. De projecten kunnen 
worden opgezet met de ‘gebruikers’, d.w.z. inwoners, MKB, ondernemers en verenigingen. 
Daarnaast kunnen ook samenwerkingen worden opgezet met naburige gemeenten en regio’s. Er 
zullen wellicht ook Europese regelingen zijn die aansluiten op de ambities en doelstellingen 
binnen dit thema, echter er wordt aangeraden om eerst de aanvraag en uitvoering van Europese 
regelingen onder het thematische pad 1. “(Digital) Innovation Hub gerelateerd aan Unmanned 
valley” af te wachten. Indien er voldoende draagvlak blijkt te zijn binnen de gemeente voor 
aanvraag, implementatie en verantwoording van dergelijke Europese regelingen is het haalbaar 
hier meer op in te zetten (zie Deelvraag 2). Specifiek zijn dit op Europees vlak REACT-EU, Horizon 
Europe, Interreg, LIFE en EUCF en op regionaal/nationaal vlak woningbouwimpuls voor 
gemeenten, verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland, SRM, Innovatiebudget Digitale 
Overheid, RREW, EAW, RAAK publiek, SUVIS en Energie-infrastructuur op industrieterreinen in 
Zuid-Holland.

3. Historisch en landschappelijk erfgoed gerelateerd aan Limes en de kuststreek
Dit thematische pad is gericht op verduurzaming, benutting, en behoud van de Katwijkse 
historische en landschappelijke kwaliteiten en erfgoed. Er zijn vooral veel regionale en nationale 
regelingen die aansluiten op de historische, archeologische, culturele, ecologische en 
toeristische waarde van de gemeente en omgeving. De projecten kunnen zelfstandig of in 
regionale samenwerkingen worden uitgevoerd (bijvoorbeeld bij regio Holland Rijnland, Duin en 
bollenstreek, etc.). Europese financieringsmogelijkheden vallen vooral onder Interreg. Daarbij 
zijn mogelijke regionale subsidies onder andere Toerisme Zuid-Holland en Archeologie, 
publieksbereik Zuid-Holland. 
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Figuur 3. Selectie beleidsambities op van een aantal subsidieregelingen
In de figuur worden de verschillende ambities en doelstellingen van de gemeente Katwijk weergegeven. Het is 
onmogelijk om volop (regionaal, nationaal en Europees) in te zetten op alle ambities en doelstelling. Daarvoor 
ontbreekt er draagvlak en zijn de kosten te hoog. Daarom zijn er 3 beleidsambities: 1. (Digital) Innovation Hub; 
2. Historisch en landschappelijk erfgoed; 3. Ontwikkeling woon- en werkbuurten. Deze ambities hebben een 
overeenkomende visie en sluiten direct aan bij meerdere regionale, nationale en/of Europese regelingen.

Aanbeveling ten aanzien van deelvraag C: Focus op 2 of 3 thema’s die strategisch met Europese, 
nationale en/of regionale fondsen kunnen worden gewaarborgd 
In plaats van een ad-hoc aanpak waarbij her en der regelingen worden aangevraagd is het efficiënter 
om gebruik te maken van een doelgerichte aanpak. Door selectief 2 à 3 overkoepelende thema’s uit 
te kiezen die sterk overeenkomen met de ambities en doelstellingen van de gemeente Katwijk en 
daarop te focussen kunnen subsidies efficiënter worden aangevraagd (zie ook Figuur 3). 

Deelvraag 2

A. Welke Europese subsidies heeft de gemeente Katwijk in de afgelopen subsidieperiode 2014-
2020 aangevraagd en beschikt gekregen en hoe verhoudt dit zich tot vergelijkbare gemeenten?

In de vorige Europese programmaperiode 2014-2020 heeft de gemeente Katwijk eenmalig een 
Europese aanvraag ingediend voor het project Fieldlab Unmanned Vally Valkenburg. Vanuit de 
Europees programma EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) heeft Katwijk een EFRO-
bijdrage beschikt gekregen van € 3.082.355. Deze investering is (wordt gezien als) een impuls om 
een testveld, de doorontwikkeling van het indoor dronecentrum en een gezamenlijke werkruimte 
voor de dronebedrijven mogelijk te maken op de locatie Valkenburg.

Samenvatting project

Fieldlab Unmanned Valley Valkenburg - Nieuwe toepassingen voor gebruik van drones

Intelligente robots of zogenaamde unmanned systems spelen een steeds belangrijkere rol 
in onze economie en hebben een snel groeiende impact op onze samenleving. Vooral het 
gebruik van drones (unmanned aerial vehicles) voor allerlei nuttige toepassingen groeit 
snel. Innovatieve technologieën maken nieuwe toepassingen mogelijk voor diverse 
sectoren zoals land- en tuinbouw, bouw en inspectie, bewaking en veiligheid, transport en 
logistiek en de vrijetijdsindustrie.
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Unmanned Valley Valkenburg zet in op het ondernemersklimaat in Valkenburg en regio 
Zuid-Holland, onder andere door het aantrekken van start-ups en spin-offs en door 
publiciteit. Naar verwachting groeien bedrijven die zich vestigen in Valkenburg sneller door 
de aanwezigheid van kennis via onderzoek van bijvoorbeeld TU Delft, TNO, ESA-ESTEC en 
Universiteit Leiden.

Bijdrage Kansen voor West: € 3.082.355 

Organisatie vanaf 2018:
TU Delft en de gemeente Katwijk hebben samen de stichting Unmanned Valley opgericht. 
Het doel is om bedrijven, kennisinstellingen en overheden in staat te stellen om voorop te 
blijven lopen op het gebied van onbemande systemen zoals drones en andere sensor-based 
technologieën en toepassingen. De stichting is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit 
EFRO-project. 

Bron, Kansen voor West II

Hoeveel EU-subsidie heeft Katwijk binnengehaald in vergelijking met andere gemeenten?
In dit onderzoek zijn een tiental gemeenten opgenomen die qua inwonertal vergelijkbaar zijn met de 
gemeente Katwijk of gelegen zijn in de provincie Zuid-Holland. De onderstaande tabel14 geeft weer 
hoeveel EU-subsidie per inwoner is binnengehaald in de periode 2015-2020. Katwijk scoort laag ten 
opzichte van de andere gemeenten. Ook hebben wij een gemiddelde score opgenomen. In een 
gemiddelde Nederlandse gemeente wordt ongeveer 60 euro Europees subsidiegeld per inwoner 
binnengehaald.

Uit dit onderzoek komt verder naar voren dat wanneer gemeenten meer inzet plegen op 
subsidieverwerving dit ook leidt tot hogere subsidieopbrengsten. De gemeenten Nieuwegein, Assen 
en Schiedam hebben substantieel meer externe financiering verworven door een duidelijke 
subsidiefocus en gerichte personele inzet.

14 https://app.nos.nl/datavisualisatie/2018/europese-subsidies/index.html#slide-0
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B. Hoe verloopt het huidige subsidieverwervingsproces binnen de gemeente Katwijk? Hoe is 
daarbij de rolverdeling en samenwerking intern en extern (met partners zoals de Provincie)?

 Binnen een subsidieverwervingsproces zijn binnen een gemeente een drietal (proces)stappen te 
onderscheiden. Het gaat om het initiëren, aanvragen en realiseren van subsidieaanvragen. In het 
onderstaande figuur is weergegeven uit welke onderdelen een optimaal 
subsidieverwervingsproces is opgebouwd. Voor het beoordelen van de huidige situatie binnen de 
gemeente Katwijk is dit model toegepast.

Samenwerking intern: 
Initiëren
Signalering en informatievoorziening 
Op welke manier heeft de gemeentelijke organisatie zicht op subsidies die van belang zijn voor de 
gemeente Katwijk?

 Er is binnen de gemeente een subsidiecoördinator aangesteld (voor 20 uur per week) die 
verantwoordelijk is voor het signaleren van subsidiekansen. De subsidiecoördinator heeft de 
beschikking over een abonnement op een databank met informatie over subsidies. De 
subsidiecoördinator verspreidt vanuit de databank informatie over subsidie in de organisatie via 
e-mails. Ook wordt informatie gedeeld uit diverse bestaande fondsen zoals van de Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, A&O fonds en het stimuleringsfonds Creatieve 
Industrie. Deze aanpak heeft wisselend succes, niet alle subsidiekansen worden opgevolgd 
doordat een andere kosten en baten afweging wordt gemaakt.

 Geconstateerd kan worden dat de subsidiecoördinator in beperkte mate contact heeft met de 
rest van de organisatie. Een aantal van de geïnterviewde personen gaf aan dat men niet op de 
hoogte is dat er een subsidiecoördinator werkzaam is binnen de organisatie. De vele 
personeelswisselingen en de complexiteit van de organisatie maken het moeilijk voor de 
subsidiecoördinator om de organisatie goed te bereiken. 

 Er is weinig terugkoppeling tussen de subsidiecoördinator en de beleidsadviseurs en/of 
projectleiders over de toegestuurde informatie. Het is afhankelijk van het enthousiasme en de 
motivatie van de beleidsadviseur/projectleiders of dit wordt opgepakt. De acties en opvolging 
van gesignaleerde kansen is niet formeel vastgelegd en is niet geborgd in de organisatie. Het 
heeft hierdoor een (zeer) vrijblijvend karakter.

 Bij de overweging om al dan niet opvolging te geven aan een subsidiekans gaven de 
geïnterviewden de volgende afwegingen te maken: 

 - Kan aan de subsidievoorwaarden worden voldaan?;
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 - Heeft een aanvraag voldoende slaagkans?;
 - Valt de kosten/baten afweging positief uit? 

Hierbij betrekken de geïnterviewde personen collega’s tijdens bilaterale overleggen en/of in 
werkoverleggen van projectgroepen. Het subsidievraagstuk komt niet standaard aan de orde bij 
het opstellen van elk projectplan. Er wordt geen standaard subsidietoets gedaan.

Kennisdelen over subsidieverwerving
 Binnen de ambtelijke organisatie zijn momenteel geen afspraken vastgelegd op welke wijze 

waarop beleidsadviseurs subsidiekennis delen. Informatievoorziening vindt vooral ad hoc plaats 
en is niet centraal gefaciliteerd. Kennisdeling vindt wel plaats binnen de afdelingen, maar is niet 
afdeling overstijgend. In de interviews kwam naar voren dat kennisuitwisseling tussen afdelingen 
over de subsidieregelingen afhangt van persoonlijke contacten en de professionaliteit van de 
betrokken medewerkers.

Ontbreken commitment 
 De geïnterviewde personen gaven aan dat er vanuit het bestuur en het management geen 

commitment wordt ervaren of een expliciete opdracht ligt om met subsidieaanvragen aan de slag 
te gaan. Hierdoor zijn de betrokken projectleiders niet intrinsiek gemotiveerd om met subsidies 
aan de slag te gaan binnen hun takenpakket.

Aanvragen subsidies
 Hoewel niet formeel vastgelegd, ligt de regie van het aanvragen van subsidies in de praktijk in 

eerste instantie bij de beleidsafdelingen en de betrokken beleidsambtenaar, die dit vervolgens 
delegeren aan de projectleider. Uit de interviews blijkt dat de gemeente Katwijk zoveel mogelijk 
zelf de subsidieaanvragen opstelt. De subsidiecoördinator biedt beperkte of geen ondersteuning 
bij het opstellen, aanvragen en indienen van de aanvragen. In enkele gevallen wordt externe 
ondersteuning ingeschakeld. In de interviews kwam naar voren dat er intern waar nodig 
juridisch en financieel advies wordt ingewonnen.

 De subsidiecoördinator heeft een enkele maal ondersteuning geboden bij het opstellen, 
aanvragen en indienen van een subsidieaanvraag zoals bij een aanvraag van € 50.000 voor het 
project Ontwikkelingsopgave Omgevingswet uit 2020 dat nog doorloopt in 2021.

 Katwijk heeft ook in samenwerking met Holland Rijnland diverse subsidieaanvragen gedaan. Ook 
dit verloopt veelal via de betrokken beleidsafdelingen. 

 Er zijn geen checklisten aanwezig voor het opstellen van aanvragen. De verantwoordelijke 
beleidsmedewerker is veel met de inhoud van het project bezig. Subsidietechnische 
handigheden worden nauwelijks toegepast. De beleidsadviseurs zijn generalisten, geen 
specialisten. Ook wordt in deze fase niet de ondersteuning ingeroepen van de 
subsidiecoördinator om advies te geven over het succesvol indienen van aanvragen. 
Meer subsidietechnisch bewustzijn binnen de gehele organisatie in deze fase gaat leiden tot 
lagere verantwoordingslasten. Op dit punt kan veel winst geboekt worden in het verhogen van 
de doelmatigheid. Een centraal coördinerend en ondersteuningssubsidiepunt vanuit de 
organisatie, dat beschikt over inzicht in subsidietechniek is nu niet aanwezig.

 Er is niets vastgelegd over de monitoring van de subsidieaanvragen. Volgens de geïnterviewde 
personen is het een ‘organisatieprincipe’ dat degene die de aanvraag heeft opgesteld (de 
betrokken beleidsmedewerker of projectleider) de status van de aanvraag monitort. Dit is dus 
decentraal georganiseerd binnen de gemeente.

 Projectleiders handelen individueel, vaak wel in overleg met een financieel adviseur. Standaard 
werkwijze bij dossieropbouw ontbreekt. Bovendien is er niet direct een cijfermatig overzicht van 
de aangevraagde en uitbetaalde subsidiebedragen beschikbaar en worden deze dus ook niet 
gecommuniceerd naar de raad. 
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 Het verwerven van subsidies kost enige tijd, vooral doordat er een onderbouwde aanvraag moet 
worden gedaan en doordat de besteding van de subsidie moet worden verantwoord. Voor 
nationale en regionale regelingen geldt vaak ene korte reactietermijn (dan voor Europese 
aanvragen). De capaciteit die dit soms kost, is niet structureel beschikbaar in projectbegrotingen 
en ook niet elders in de organisatie. Tevens ontbreekt een financiële waarborg in de vorm van 
middelen voor cofinanciering of inhuur van extra capaciteit voor het aanvragen en 
verantwoorden van de subsidie. Dit verhoogt de drempel om subsidies aan te vragen. De extra 
uren om de subsidie te verwerven of de extra middelen in verband met cofinanciering kunnen 
immers niet eenvoudig verkregen worden. Zeker niet met de huidige financiële positie van de 
gemeente Katwijk waarbij veel bezuinigingen plaatsvinden.

Verantwoording subsidies (na toekenning)
 Voor de meeste regelingen geldt dat verantwoordingstrajecten onderdeel zijn van de 

subsidievoorwaarden. Vaak zijn de eisen van verantwoordingstrajecten uitgebreid. Binnen de 
gemeente Katwijk is er geen sprake van een gestandaardiseerd werkproces in het 
verantwoordingstraject. Projectleiders handelen individueel, vaak wel in overleg met de 
financieel adviseur. Zij worden echter niet op iedere afdeling structureel betrokken in het 
verantwoordingsproces.

 Deze activiteiten worden echter niet binnen de gemeente gecoördineerd. Er is verder geen 
standaard Administratieve Organisatie/Interne Controle voor subsidiebeheer. Als de subsidie in 
de begroting wordt meegenomen dan volgt er een korte notitie en ook afwijkingen worden 
gemeld, maar er is geen formeel protocol.

 Uit de gesprekken kwam ook naar voren dat er aandacht is voor goede opbouw van een 
subsidiedossier conform de voorwaarden van de beschikking. Maar een standaard werkwijze 
ontbreekt, aangezien dossiervorming afhankelijk is van het project. Er is geen intern systeem 
aanwezig voor het volgen van subsidies.  

 Er is cijfermatig inzicht in de aantallen en soorten aangevraagde en toegezegde subsidies, maar 
deze was niet direct beschikbaar. De informatie was wel aanwezig, maar nog niet gestructureerd 
samengebracht in een overzicht. Er wordt dus niet centraal bijgehouden hoeveel 
subsidieaanvragen er worden gedaan en in welke mate deze succesvol zijn. De raad van de 
gemeente Katwijk wordt op dit moment nog niet apart geïnformeerd over de 
subsidieverwerving. 

Signalering kwetsbare organisatie subsidieverwerving
 Geconstateerd kan worden dat het huidige subsidieverwervingsproces kwetsbaar is omdat een 

groot deel van de kennis en ervaring over subsidie is neergelegd bij één persoon 
(subsidiecoördinator) en het proces niet beleidsmatig, financieel en organisatorisch is 
vastgelegd. Daarnaast wordt er veel afhankelijkheid van de kennis en ervaring van de 
projectmanagers ervaren. Daarin zijn aanmerkelijk verschillen. Verbetering in het delen van 
kennis en ervaring is volgens de geïnterviewde projectleiders mogelijk en wordt ook belangrijk 
gevonden. 

 Doordat binnen de ambtelijke organisatie de kennis, ervaring én inspanningen op het gebied van 
subsidieverwerving nog in hoge mate persoonsgebonden is, is het proces van 
subsidieverwerving niet optimaal en kwetsbaar.  Zo blijkt uit dit onderzoek dat:  
 Beleidsadviseurs niet goed weten waar ze informatie over (het verwerven van) externe 

subsidies kunnen vinden. Dit geldt ook voor nieuwe medewerkers die niet mee bekend zijn 
dat een subsidiecoördinator beschikbaar is (en dit wordt mede versterkt door de generieke 
functieomschrijvingen binnen de gemeente Katwijk);

 Individuele trajecten van subsidieverwerving niet worden geëvalueerd, waardoor de 
gemeente ook geen eigen kennis op dit terrein ontwikkelt; 
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 Er geen gedocumenteerde kostenbaten analyses voor het al dan niet aanvragen van een 
subsidie worden gemaakt, waardoor het onduidelijk is op basis van welke informatie het 
college al dan niet besluit om een subsidie aan te vragen;

 Er geen richtinggevende kaders zijn om focus te brengen in het proces van gemeentebrede 
subsidieverwerving. Er ontbreekt sturing en draagvlak momenteel. 

Samenwerking Extern:
 Katwijk maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Holland Rijnland. Vanuit deze 

organisatie wordt Katwijk geïnformeerd over subsidiemogelijkheden en er zijn in het recente 
verleden succesvol meerdere provinciale subsidies gezamenlijk aangevraagd, waarbij Holland 
Rijnland als penvoerder optreedt.

 Ook maakt Katwijk deel uit van het samenwerkingsverband Economie071. Hierin werken zes 
gemeenten, ondernemersverenigingen en onderwijs- en kennisinstellingen uit de Leidse regio 
samen aan acht projecten over ondernemen, vernieuwing, bewegelijkheid en 
gezondheidswetenschap. Het doel is om de regionale economie te versterken. De 
samenwerkende gemeenten zijn Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en 
Zoeterwoude. De samenwerkingsprojecten kunnen worden onderverdeeld binnen de 
volgende thema’s: economische structuurversterking, ondernemerschap & starters, onderwijs & 
arbeidsmarkt, vestigingsklimaat en regiomarketing. Tevens wordt gewerkt aan community-
ontwikkeling door middel van kennisontwikkeling, kennisdeling en netwerkvorming. Ook vanuit 
dit netwerk krijgt Katwijk informatie over beschikbare subsidies. Echter ligt hierop niet de focus 
binnen dit netwerk. 

 Katwijk maakt ook deel uit van het samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek die bestaat uit 
de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen.

 Participeren in (kennis)netwerken en samenwerkingsverbanden vergroot de kansen op 
subsidieverwerving. Het is belangrijk inzichtelijk te maken met welke partijen 
gemeenschappelijke belangen/prioritaire doelen worden gedeeld en mede op basis daarvan 
actief te participeren in bestaande of nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden.

 Het verbeteren van het relatiemanagement op het gebied van subsidies kan bijvoorbeeld 
beginnen met de ambities en projecten van de gemeente Katwijk onder de aandacht te brengen 
bij de provincie Zuid-Holland (te beginnen bij beleidsvelden economische zaken en ruimtelijk 
ordening) en een aantal fondsen (op het gebied van sport, welzijn en cultuur) en door hen actief 
uit te nodigen voor een presentatie. 

 Subsidies worden door de buitenwereld steeds meer beschouwd als een beloning voor gewenst 
(innovatief) gedrag. Maak daarom de projecten die subsidie hebben verkregen dan ook bekend 
binnen de gemeente (best practices) en aan de buitenwereld i.c. partners, investeerders, 
subsidieverstrekkers en fondsen. Dit levert een positief imago op en doorgaans een betere 
slaagkans bij nieuwe subsidieaanvragen. De wethouder die verantwoordelijk is voor de financiën 
is de natuurlijke trekker voor het verbeteren van het relatiemanagement met de (potentiële) 
subsidieverstrekkers en de lobby rondom de verwerving van gelden voor de financiering van de 
omvangrijke projecten van de gemeente.

C. Hoe zou de gemeente Katwijk de aanpak (proces, organisatie) van subsidieverwerving verder 
kunnen verbeteren?

In dit onderzoek maken wij gebruik van een organisatiemodel15 om tot aanbevelingen te komen over 
mogelijke verbeteringen in het subsidieverwervingsproces. Dit model geeft concrete handvatten om 

15 Bisnez Management ‘Best in class: Als u wilt gaan voor goud’ 2016
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organisaties te beoordelen op hun proces en organisatie van het subsidie(verwervings en 
verantwoording) proces. Het laat op een directe manier zien wat de belangrijkste verbetergebieden 
zijn als het gaat om subsidieverwerving. Dit volwassenheidsmodel onderscheidt een vijftal niveaus:

In de onderstaande tabel is voor dit onderzoek bij de gemeente Katwijk invulling geven aan hoe het 
proces subsidieverwerving in het algemeen kan zijn georganiseerd en per niveau is een korte 
beschrijving opgenomen wat kenmerken zijn van de beschreven niveaus. 

Niveau Proces Subsidieverwerving
Niveau 1: Ad hoc Geen plan om subsidies in te zetten; Subsidies worden ongestructureerd 

verworven. Subsidiecoördinator benoemd, maar niet zichtbaar. Geen 
duidelijk profiel.

Niveau 2: Beheerst Subsidiecoördinator zichtbaar, herkenbare rol in de organisatie; 
Organisatie wordt geïnformeerd over subsidiemogelijkheden.

Niveau 3: 
Gestandaardiseerd

Standaardproces geformuleerd voor het initiëren, aanvragen en 
verantwoorden van aanvragen; Subsidiecoördinator ondersteunt 
organisatie bij aanvragen. Ook plan vastgelegd over verantwoording van 
subsidies.

Niveau 4: Gemanaged Apart team subsidies benoemd; Bewuste keuze welke subsidie worden 
aangevraagd; Vraaggerichte aanpak

Niveau 5: Geoptimaliseerd Begroting gekoppeld aan dynamisch subsidiescan; Heldere keuze 
gemaakt op welke subsidies worden ingezet (aansluitend bij ambities 
gemeenten); Procesafspraken rondom subsidieverwerving doorlopend 
geëvalueerd.

Van Ad hoc naar Gestandaardiseerd niveau van subsidieverwerving bij de gemeente Katwijk
 De conclusie kan getrokken worden dat binnen gemeente Katwijk momenteel nauwelijks tot 

geen formele waarborgen zijn vastgelegd voor een effectieve subsidieverwerving. Echter geeft 
deze conclusie een te beperkt beeld. Er is namelijk wel degelijk kennis en ervaring rondom 
subsidieverwerving beschikbaar en subsidies worden ook positief tegemoet getreden. Echter 
kenmerkt het proces rondom subsidieverwerving zich op dit moment nog op het niveau van ‘ad 
hoc’. 

 Het gaat bijvoorbeeld om de vraag over de manier waarop binnen de ambtelijke organisatie 
wordt omgaan met informatie over subsidiemogelijkheden. Net als bij het signaleren van 
subsidiemogelijkheden is er geen formele procedure waarin is vastgelegd welke acties moeten 
worden ondernomen en door wie, op het moment dat een subsidiekans is geïnventariseerd. In 
de praktijk ligt de verantwoordelijkheid bij de beleidsafdeling en de betrokken projectleiders. 
Ook zijn er verder geen procedures vast gelegd over het aanvragen en verantwoorden van 
subsidies. 

Ambitie

Huidige
positie
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In de onderstaande tekening is de huidige ad hoc situatie van subsidieverwerving binnen Katwijk 
uitgebeeld.

 De gemeente Katwijk is een relatief kleine organisatie. Door de ‘korte’ lijnen in de organisatie 
kunnen bepaalde zaken omtrent subsidieverwerving tot op zekere hoogte reeds worden 
afgestemd zonder het formeel vastleggen in protocollen of procedures. Uit het onderzoek blijkt 
echter dat op alle specifieke onderdelen van het werkproces verbeteringen en 
borgingsstructuren geïnitieerd kunnen worden. Het heeft onze aanbeveling om 
subsidieverwerving te laten doorgroeien naar het niveau van ‘Gestandaardiseerd’. In de 
aanbevelingen zijn deze nader uitgewerkt. Hier ligt een nadere en expliciete beleidskeuze voor 
de gemeente tot welk niveau borging wenselijk en haalbaar is.

 Bij keuze voor een ‘gestandaardiseerd’ proces dient de ambitie van de gemeente Katwijk op het 
gebied van subsidieverwerving het volgende te zijn: subsidiegelden verwerven voor 
geprioriteerde projecten uit het Coalitieakkoord 2018-2022, waarbij een minimaal verschil 
bestaat tussen beschikkings- en vaststellingsbedrag bestaat. 

Gewenste situatie
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Het voorstel van RKK is om door te groeien naar het niveau ‘gestandaardiseerd’

1. Rol subsidiecoördinator: 
 Het advies is om de rol van subsidiecoördinator uit te breiden (naar een formatie van 1 fte). De 

subsidiecoördinator kan daarmee ook veel actiever en zichtbaarder zijn binnen de organisatie. In 
de toekomstige situatie kent de subsidiecoördinator de verschillende projectmanagers en hun 
inhoudelijke werkgebied goed waardoor proactief informatie over interessante 
subsidiemogelijkheden gericht doorgestuurd kan worden. De subsidiecoördinator beheert een 
toegankelijk overzicht van de verschillende subsidiemogelijkheden, waardoor het 
signaleringsproces beter gestructureerd gaat worden.  

 Bovendien gaat hiermee de gangbare werkwijze ontstaan dat de projectleiders zelf contact 
opnemen met de subsidiecoördinator voordat zij met een nieuw project starten.  Aan de hand 
van een gestructureerde werkwijze kunnen de subsidiecoördinator en de projectleiders 
gezamenlijk tot een beter inzicht van de beschikbare subsidies komen voor een betreffend 
project. Het gevoel van sommige projectleiders dat subsidies misgelopen worden, kan op deze 
manier worden geminimaliseerd.

 Ook kan de subsidiecoördinator criteria vastleggen op basis waarvan een transparante afweging 
gemaakt kan worden met betrekking tot het al dan niet aanvragen van een subsidie (inclusief 
standaard kosten-baten analyse).
Daarbij heeft een subsidiecoördinator met een breed netwerk een toegevoegde waarde. In 
directe zin voor een gerichte subsidielobby, maar ook om belangrijke kennis te vergaren. 
Subsidieverstrekkers kunnen bijvoorbeeld veel kennis bijdragen over mogelijkheden voor nieuwe 
samenwerking.

 De nieuwe rol van subsidiecoördinator zou kunnen zijn:
 Informatie verzamelen (over projecten) en verstrekken (over subsidieregelingen) 
 Subsidieonderzoek (inclusief context!)
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 Bijdrage aan schrijven projectvoorstel 
 Ondersteuning bij opstellen en indienen subsidieaanvraag 
 Overleg met subsidieverstrekkers (lobby) 
 Advisering inzake subsidiebeheer en aanjager van verdere professionalisering van 

subsidiefunctie binnen de gemeentelijke organisatie
 Bijhouden subsidiemonitor 
 Externe ondersteuning mede afhankelijk van gemeentelijk belang
 Binnen iedere afdeling aanspreekpunten/ambassadeurs om mee te sparren over nieuwe 

subsidiemogelijkheden.

2. Versterken van kennis en vaardigheden rondom subsidievaardigheden
 Tussen afdelingen onderling bestaan momenteel grote verschillen over subsidiekennis binnen 

Katwijk. Afdelingen met veel ervaring hebben dit doorgaans op een beperkt (subsidie)terrein. Van 
onderlinge uitwisseling van subsidiekennis is niet of nauwelijks sprake. Er is behoefte bij de 
geïnterviewden aan een systematische vorm van kennisontwikkeling en kennisborging (zoals 
cursussen over subsidies, ordenen van subsidiekansen in overzichten die voor meerdere 
medewerkers beschikbaar zijn of procesbeschrijvingen/checklisten voor het verzamelen en 
ordenen van informatie over subsidies). Verder is er ook duidelijk behoefte aan basiskennis t.a.v. 
subsidieverwerving. Het voorstel van de RKK is om de subsidiecoördinator hierin een 
coördinerende rol te geven en daarmee wordt ook de rol van de subsidiecoördinator als centraal 
informatie- en ondersteuningspunt door de organisatie onderstreept. 

3. Vergroten draagvlak 
 De belangrijke les is dat draagvlak voor subsidieverwerving niet alleen bottom-up moet groeien, 

maar evenzeer regelmatig moet worden ‘onderhouden’. De subsidiecoördinator moet daarom als 
‘aanjager’ en ‘spin in het subsidieweb’ voortdurend alert blijven. Subsidieverwerving is vooral een 
kwestie van motiveren en samenwerken! Het invoeren van een periodiek overleg tussen de 
subsidiecoördinator en de beleidsadviseurs/projectleiders kan een positieve bijdrage leveren om 
gezamenlijk subsidiekansen te beoordelen en kennisontwikkeling en kennisoverdracht te 
versterken rondom subsidies.

Motivatie voor subsidieverwerving is zeker geen vanzelfsprekendheid. De argumenten ‘ik moet 
het er allemaal maar weer bij doen’ en ‘de kosten van subsidieverwerving wegen toch niet op 
tegen de baten’ zullen menigeen bekend in de oren klinken. Het is meestal de weerslag van een 
reactieve houding, die de kans op mislukking en frustratie in de hand werkt. 

Het delen en behalen van subsidiesuccessen kunnen het draagvlak verder verhogen. 
Medewerkers hebben nu feitelijk ook een opdracht om subsidies te verwerven. Daarbij is het 
essentieel dat ook bestuur en management het belang van subsidieverwerving blijven uitdragen 
en dat dient ook in Katwijk te gebeuren. Het subsidiebewustzijn moet in de komende jaren in de 
organisatie toenemen.

4. Administratieve organisatie 
 Er is binnen de organisatie behoefte aan meer duidelijkheid over de subsidieketen en de rol van 

de subsidiecoördinator en aan een betrouwbaar totaaloverzicht van subsidieacties en resultaten. 
Om die reden is ons voorstel om een aantal processtappen rondom subsidies vast te leggen en 
actief binnen de organisatie te implementeren. 

De volgende vier stappen zijn te onderscheiden bij het subsidieproces: subsidieonderzoek, 
projectvoorstel, subsidieaanvraag en subsidiebeheer. Binnen elke stap moet helder worden 
welke acties nodig zijn en waar verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen. De rol van de 
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coördinator is daarin ondersteunend. De verantwoordelijkheid voor een subsidieaanvraag ligt dus 
altijd bij de afdeling/ projectleider! 

Net zoals bij het aanvragen van subsidies ligt het beheer en de verantwoording binnen het 
subsidieproces in de regel voor een groot gedeelte bij de projectmanagers. In deze fase ligt geen 
verantwoordelijkheid bij de subsidiecoördinator. Zij zijn verantwoordelijk voor het voldoen aan 
de subsidievoorwaarden en het inrichten van de subsidieadministratie op een zodanige wijze dat 
zonder veel extra inspanningen kan worden voldaan aan de subsidievoorwaarden.

De gemeente Katwijk is voornemens om binnen een zaaksysteem een module Subsidiebeheer toe 
te voegen.

5. Cofinanciering
 Voor het verkrijgen van subsidie is cofinanciering doorgaans een vereiste. Dit blijkt niet altijd 

goed geregeld noch is het algemene bewustzijn binnen de gemeentelijke organisatie hierover erg 
hoog. 

Bij cofinanciering zijn soms ook aspecten van planning en strategie in het geding. Rond (nieuwe) 
projecten moet zo vroeg mogelijk duidelijk zijn of en in welke mate externe financiering aan de 
orde is; wat betreft flexibiliteit, discipline én ruimte voor cofinanciering in de begroting zijn er 
volgens de geïnterviewden nu nog nauwelijks problemen. Een lastig punt blijft wel dat een 
project zelden één op één aansluit bij een subsidieregeling. Dat vraagt om strategisch 
manoeuvreren binnen de bestuurlijk-politieke context en een kosten/baten analyse, waarin eigen 
beleid altijd richtinggevend moet zijn.

Subsidies kunnen niet als ‘structurele’ inkomsten op de begroting worden opgevoerd. Het zijn 
immers incidentele middelen. In relatie tot cofinanciering ligt het daarom ook niet voor de hand 
om een vast bedrag voor cofinanciering in de meerjarenbegroting op te nemen. De meest 
realistische mogelijkheid om middelen voor cofinanciering beschikbaar te houden, is daardoor 
het aanhouden van een vaste reserve op de gemeentebegroting voor cofinanciering. Eventueel 
kan daarvoor natuurlijk de algemene reserve worden aangewezen of kan worden geput uit de 
‘post onvoorzien’. In de begroting van de gemeente Katwijk komt het woord cofinanciering in het 
geheel niet voor en is er ook niet duidelijk een reserve aangewezen die kan worden 
aangesproken voor cofinanciering. De financiële situatie van Katwijk is hier ook debet aan. 

RKK heeft ook in de uitvoering van dit onderzoek geen concrete aanwijzingen kunnen vinden dat 
er binnen de gemeente procesafspraken zijn vastgelegd om standaard middelen voor 
cofinanciering beschikbaar te stellen. Gevolg is dat indien aanvullend geld nodig is dit vaak niet 
lukt. Alleen wanneer cofinanciering met inzet van reguliere gelden blijkt te kunnen, is dat wel een 
mogelijkheid.

Aanbevelingen RKK
Naar aanleiding van het onderzoek doet de RKK een aantal aanbevelingen. De aanbevelingen 
hebben grotendeels betrekking op het inbouwen van meer waarborgen voor een effectieve 
subsidieverwerving. Ten aanzien van het subsidieverwervingsbeleid doet de RKK de volgende 
aanbevelingen. Hiervoor stelt de RKK een top 5 prioriteiten voor:

Top 5 prioriteiten:
(van hoog naar laag)

1. Investeer in subsidiemanagement
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Het verwerven van subsidies kost tijd en vergt kennis en vaardigheden die momenteel niet tot de 
kerncompetenties van de beleidsmedewerkers behoort. Specialistische ondersteuning voor de 
medewerkers die met subsidieprocessen te maken hebben dient aanwezig te zijn. Dit is een 
belangrijke randvoorwaarde op de inhoudelijk aanwezige beleids- en projectkennis en leidt tot 
een vergroting van de doelmatigheid. Het is van belang om een zichtbare subsidiecoördinator te 
hebben binnen de organisatie die afdelingen proactief kan attenderen op subsidiemogelijkheden 
en kan ondersteunen bij de andere onderdelen van het subsidieverwervingsproces. Het verbreden 
van de rol en verantwoordelijk van de subsidiecoördinator binnen de gemeente Katwijk kan 
hiertoe een belangrijke bijdrage leveren. Wel of niet investeren hangt af van de ambities van de 
gemeente.

2. Informatievoorziening 
Met de recente toegang van de gemeente Katwijk tot de subsidiedatabase is er een goede stap 
vooruit gezet met betrekking tot de informatievoorziening over subsidies. Het lopende 
abonnement biedt de mogelijkheid om naast de subsidiecoördinator nog vier andere collega’s 
toegang te geven tot de database. Hiermee vergroot de informatieverstrekking over 
subsidieregelingen automatisch.

3. Borging en structurering (verantwoording subsidies)
Hanteer een uniforme werkwijze en procedure voor het verwerven van subsidies. Wanneer dit 
structureel wordt ingezet wordt het bewustzijn vergroot en kan een optimaal rendement worden 
behaald. Neem bijvoorbeeld een vast onderdeel ‘subsidiemogelijkheden’ op bij project of 
collegevoorstellen. Ook een verantwoordingskalender en een standaard werkwijze bij dossier 
opbouw helpen hierbij. Hierdoor kunnen deadlines voor het indienen van declaraties worden 
gevolgd.

Communicatie 
Zowel binnen de ambtelijke organisatie als binnen de raad wordt weinig informatie gedeeld over 
subsidies. Het ontbreekt de organisatie aan een duidelijk overzicht. Dit probleem kan grotendeels 
opgelost worden door een- of tweemaal per jaar bij de raad aan te geven waar het geld vandaan 
komt. Momenteel ontbreekt hiervoor een duidelijk overzicht. Zorg er dus in de toekomst voor dat 
er een overzicht beschikbaar is en dat deze tweemaal per jaar aan de raad voorgelegd wordt.

4. Creativiteit 
Wees creatief. Kijk over de grens van een (vakafdeling) project heen. Wellicht bieden 
aanverwante projecten goede mogelijkheden tot verknoping tot één goed subsidieproject. 
Integrale projecten bieden veelal betere subsidiekansen. Binnen Katwijk liggen kansen om de 
ambities rondom Unmanned Valley, duurzame mobiliteit en historisch erfgoed met elkaar te 
verbinden. 

5. Vier successen
Subsidiesuccessen kunnen het draagvlak verder verhogen. Daarbij is het essentieel dat ook 
bestuur en management het belang van subsidieverwerving blijven uitdragen en dat dient ook in 
Katwijk te gebeuren. Subsidies worden door de buitenwereld steeds meer beschouwd als een 
beloning voor gewenst (innovatief) gedrag. Maak daarom de projecten die subsidie hebben 
verkregen dan ook bekend binnen de gemeente (best practices) en aan de buitenwereld i.c. 
partners, investeerders, subsidieverstrekkers en fondsen. Dit levert een positief imago op en 
doorgaans een betere slaagkans bij nieuwe subsidieaanvragen. Daarmee wordt het 
subsidiebewustzijn vergroot in de organisatie.
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Aanbevelingen

De RCK wil de gemeente Katwijk op basis van dit onderzoek de volgende aanbevelingen doen:

1. Rol subsidiecoördinatie - meer inbedden in organisatie

Geadviseerd wordt om de rol van de subsidiecoördinator uit te breiden naar een volledige 
formatieplaats. Het voorstel is om de subsidiecoördinatie bij meerdere ambtenaren te beleggen. 
Daarmee kan een meer pro-actieve houding richting alle afdelingen worden ingenomen om hen 
uitgebreider te kunnen informeren en te adviseren over toekomstige subsidiemogelijkheden. Tevens 
wordt hiermee meteen ook de huidige kwetsbaarheid weggenomen doordat de subsidiecoördinatie 
nu is belegd bij één persoon die de functie bovendien parttime verricht.

 

2. Inzet op regionale samenwerking om subsidies te verzilveren

De ontwikkeling is gaande dat gemeenten steeds meer via samenwerking subsidies verwerven. Als 
‘stand alone’ gemeente zijn niet alleen de administratieve lasten hoger maar is tevens minder  
subsidie beschikbaar. Participeren in (kennis)netwerken en samenwerkingsverbanden vergroot de 
kansen op subsidieverwerving en verlaagt de lasten(druk). 

Geadviseerd wordt om inzichtelijk te maken met welke publieke partijen gemeenschappelijke 
belangen/prioritaire doelen worden gedeeld en mede op basis daarvan actief te participeren in 
bestaande of nieuwe subsidienetwerken en samenwerkingsverbanden.

 

3. Opbouw subsidiekennis

Het merendeel van de geïnterviewde personen geeft aan dat er behoefte aan is verdere 
kennisopbouw over subsidieverwerving.

Investeer in een systematische vorm van kennisontwikkeling en kennisborging, het ordenen van 
subsidiekansen in overzichten die voor meerdere medewerkers beschikbaar zijn of in het opstellen 
van procesbeschrijvingen/checklisten voor het verzamelen en ordenen van informatie over 
subsidies.

De aanbeveling is om met regelmaat organisatiebrede workshops of in company 
bewustwordingssessies te organiseren waarin alle onderdelen van het subsidieverwervingsproces 
aan bod komen. Het heeft de voorkeur om een consultancy bureau hierbij te betrekken die aan het 
begin van dit trajet de organisatie en de subsidiecoördinatoren van de juiste expertise kan voorzien 
om van daar uit kennis over subsidieverwerving binnen de gemeente verder op te bouwen. Verder is 
de aanbeveling om ook de gemeenteraad met enige regelmaat maar in ieder geval via een workshop 
te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek. 

 

4. Besluitvormingsprocedure – om bewustwording te vergroten 

Geadviseerd wordt om in de relevante B&W-voorstellen een apart kopje/een aparte toest ‘is er 
gekeken naar/rekening gehouden met mogelijke subsidies’ op te nemen. Om daarmee de 
bewustwording van mogelijkheden tot subsidieverwerving in de ambtelijke organisatie te vergroten 
en de rol van de subsidiecoördinatie beter in het gemeentelijke proces te verankeren. 
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A. Thema’s van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027  
Op basis van de volgende thema’s probeert de Europese Commissie (EC) de bovengenoemde ambities te 
realiseren: 

1. Innovatie en digitaal1  
De EC is van plan €132.78 miljard te investeren aan dit onderwerp, wat overeenkomt met 12.3% 
van het totale MFF budget, om de politieke ambities van de EU te waarborgen. Vier clusters 
vallen onder dit onderdeel: 1) onderzoek en innovatie (54.7% van het budget); 2) Europese 
strategische investeringen (26.7% van het budget); 3) enkele markt, d.w.z. de EU als 1 
territorium waar mensen, goederen, diensten en geld vrij kunnen bewegen (3.4% van het 
budget); en 4) ruimte (8.7% van het budget). Deze vier clusters worden vertegenwoordigd door 
onder andere de volgende componenten/subsidieregelingen: Horizon Europe (~€95 miljard), 
Connecting Europe Facility (~€22 miljard), European Space Programme (~€14 miljard), InvestEU 
(~€13 miljard), en Digital Europe (~€8 miljard). 

2. Cohesie en waarden2  
De EC is van plan €377.76 miljard te investeren aan dit onderwerp, wat overeenkomt met 35.2% 
van het totale MFF budget, om de politieke ambities van de EU te waarborgen (i.e. economische 
en monetaire unie, werkgelegenheid onder jongeren, de creatieve sector, waarden, gelijkheid 
en rechtspraak). Drie clusters vallen onder dit onderdeel: 1) economische en monetaire unie 
(5.7% van het budget); 2) regionale ontwikkeling en cohesie (61.8% van het budget); en 3) 
mensen, sociale cohesie en waarden (31.5% van het budget). Deze drie clusters worden 
vertegenwoordigd door onder andere de volgende componenten/subsidieregelingen: Reform 
Support Programme (~€22 miljard), European Regional Development Fund (~€200 miljard), 
Cohesion Fund (~€41 miljard), Erasmus+ (~€26 miljard), European Social Fund+ (~€90 miljard), 
Creative Europe (~€1.6 miljard), en Justice (~€271 miljoen).  

3. Natuurlijke grondstoffen en milieu3  
De EC is van plan €365.37 miljard te investeren aan dit onderwerp, wat overeenkomt met 33.2% 
van het totale MFF budget, om de politieke ambities van de EU te waarborgen (i.e. regelgeving 
en beleid rond landbouw en maritieme onderwerpen, milieu en klimaatverandering). Twee 
clusters vallen onder dit onderdeel: 1) duurzame landbouw en maritieme sector en veilige 
voedsel voorziening van hoge kwaliteit (96% van het budget); en 2) klimaat actie en milieu 
bescherming (4% van het budget). Deze twee clusters worden vertegenwoordigd door onder 
andere de volgende componenten/subsidieregelingen: European Agricultural Guarantee Fund 
(EAGF) en Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) (samen ~€324 miljard), European 

                                                           
1 M. Pari (January 2020). Single market, innovation and digital: Heading 1 of the 2021-2027 MFF. European 
Parliamentary Research Service; PE646.136. 
2 M. Sapala (May 2019). Cohesion funds, values and economic and monetary union in the 2021-2027 MFF 
European Parliament position on Heading 2 – Cohesion and values. Members’ Research Service; PE 633.148. 
3 K. Kowald (January 2020). Natural resources and environment: Heading 3 of the 2021-2027 MFF. Members’ 
Research Service; PE 646.137. 
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Maritime and Fisheries Fund (EMFF) (~€5 miljard), Horizon Europe (~€10 miljard), LIFE: 
Programme for Environment and Climate Action (~€5 miljard), en Just Energy Transition Fund 
(~€5 miljard). 

4. Migratie en management van grenzen4 
De EC is van plan €22.67 miljard te investeren aan dit onderwerp, wat overeenkomt met 2.1% 
van het totale MFF budget, om de politieke ambities van de EU te waarborgen (i.e. regelgeving 
en beleid rondom asiel, immigratie en externe grenzen). De ambities worden vertegenwoordigd 
door onder andere de volgende componenten/subsidieregelingen: Asylum and Migration Fund 
(29.9% van het budget), Integrated Border Management Fund (26.7% van het budget), en 
gedecentraliseerde agentschappen m.b.t. grenzen en migratie (36,8% van het budget). 

5. Veiligheid en verdediging5  
De EC is van plan €13.18 miljard te investeren aan dit onderwerp, wat overeenkomt met 1.2% 
van het totale MFF budget, om de politieke ambities van de EU te waarborgen. De drie clusters 
veiligheid, verdediging, en crisisrespons worden vertegenwoordigd door onder andere de 
volgende componenten/subsidieregelingen: European Defence Fund (47.1% van het budget), 
Military Mobility (23.7% van het budget), Internal Security Fund (9.1% van het budget), rescEU 
(5.1% van het budget), en Nuclear safety and decommisioning (2.3% van het budget).  

6. Omgeving en de wereld6  
De EC is van plan €98.42 miljard te investeren aan dit onderwerp, wat overeenkomt met 9.2% 
van het totale MFF budget, om de politieke ambities van de EU te waarborgen (i.e. regelgeving 
en beleid rond internationale samenwerkingen, globale uitdagingen als veiligheid, migratie, 
klimaatveranderingen en mensenrechten, en crisis management). De ambities worden 
vertegenwoordigd door onder andere de volgende componenten/subsidieregelingen: 
Neighborhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI - ~€89 miljard),  
Instrument for Pre-Accession Assistance (~€14.5 miljard), Humanitarian Aid Instrument (~€11 
miljard), Common Foreign and Security Policy (~3 miljard), Cooperation with Overseas Countries  
and Territories, including Greenland (~€500 miljoen), en European Instrument for Nuclear Safety 
(~€300 miljoen).  

7. Europese publieke administratie7 
De EC is van plan €73.10 miljard te investeren aan dit onderwerp, wat overeenkomt met 6.8% 
van het totale MFF budget, om EU programma’s (93% van het budget) en deelnemende staten 
en samenwerkende landen te ondersteunen.   

 
 
 
 
 
 

                                                           
4 A. D’Alfonso (January 2020). Migration and border management Heading 4 of the 2021-2027 MFF. Members’ 
Research Service; PE 646.135. 
5 S. Mazur (January 2020). Financing EU security and defence Heading 5 of the 2021-2027 MFF. Members’ 
Research Service; PE 646.134. 
6  V. Lilyanova (November 2019). Financing EU external action in the new MFF, 2021-2027 Heading 6 
'Neighbourhood and the World'. Members’ Research Service; PE 644.173. 
7 V. Lilyanova (February 2020). Financing the EU's administration: Heading 7 of the 2021-2027 MFF. Members’ 
Research Service; PE 646.133.  
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B. Uitgewerkte interviews met beleidsmedewerkers van gemeente Katwijk 
Er is een selectie gemaakt van de meest direct betrokken en/of verantwoordelijke medewerkers 
(indicatief: 9 gesprekken van 1 uur) voor verheldering van het deskresearch betreffende 1) de thema’s 
geïdentificeerd in Deelvraag 1.A en 2) subsidie gerelateerde activiteiten binnen de gemeente. De 
gesprekken waren daarbij gericht op de beleidsmatige, financiële en organisatorische haalbaarheid, en 
de processen van totstandkoming van het beleid en eventuele gevoeligheden of kansen die daaruit 
blijken. Daarnaast waren de gesprekken gericht op de huidige bemensing, de aanwezige expertise, 
eventuele reeds uitgevoerde EU subsidieaanvragen (bijvoorbeeld het EFRO subsidieproject ‘Unmanned 
Valley Valkenburg’ en het ESF), het interne proces en rolverdeling, samenwerking (intern/extern) en de 
eigen perceptie van knelpunten, kansen, en aanwezig draagvlak. De resultaten van de gesprekken zijn 
gebruikt om antwoord te geven op de deelvragen en voor een advies en vervolg. De informatie van de 
interviews is daarbij anoniem (in blauw) verwerkt. 
 
1) Gesprekken ter verheldering van thema’s, ambities en dooelstellingen  

Cultuur 
In het centrum van Katwijk aan Zee komt binnen vier jaar een kennis- en cultuurcentrum 
 Hoe wordt de bouw gerealiseerd? En wordt duurzaamheid/circulariteit betrokken? Gekozen voor 

rennovatie/ verbouw  De Burgt in Rijnsburg verbouwen zodat het cultuur bedrijf een plek kan 
krijgen. In winkelcentrum aantal ruimtes huren voor 10-20 jaar als dependance. Wel met oog op 
duurzaamheid/circulariteit.  

 Welke samenwerkingen/partijen worden bij het project betrokken? Bibliotheek, volksuniversiteit 
en muziekschool 

 Wat wordt er gedaan aan behoud van cultuur? De Burgt, ook al is de naam misleidend, is niet van 
historische waarde, ernaast staat een oude kerk en een beeld van Willibrord.  

 Welke rol is er voor onderwijs? MBO / HBO  gekeken of misschien nieuwbouw in combinatie 
met een basisschool mogelijk is. Dit was uitgerekend maar is te duur en qua ruimte niet 
voldoende. Cultuur bedrijf moet wel aansluiting zoeken met scholen om daar jeugd te 
enthousiasmeren.  

 
Overige plannen m.b.t. cultuur 
 Het Welzijnskwartier heeft een rol op gebied van cultuur en jeugd/jongeren werk en statuswerk. 

Misschien kunnen zij ook zelf subsidies aanvragen. Er is zodoende al een gehonoreerd pilot 
project m.b.t. jongeren en maatschappelijke diensttijd.  

 Vorming van een streekomroep: RTV Katwijk en Omroep Bollenstreek  federatieve vereniging. 
Beleidsplan en begroting. Ze moeten zelf veel opvangen (commercials e.d.). Gemeente wil eigen 
inwoners inlichten met nieuws e.d.. Verwacht wordt dat er landelijk meer geld beschikbaar komt. 
Begrepen dat provincie Zuid-Holland ook subsidies beschikbaar heeft. En juist in corona periode 
wat subsidiemogelijkheden.  

 Betreffende WMO en participatie komt de gemeente rond en is wellicht ook niet veel subsidie 
mogelijk.  

 Wellicht is er subsidie beschikbaar m.b.t.  preventie; met name om zwaardere zorg te voorkomen 
(e.g. schulden, verergering thuissituatie). Het doel is de omvormen van zware zorg naar lichte 
hulp in samenwerking met Kwadraad, huisartsen, etc.  
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Stevigere verbinding met verenigingen die bijdragen aan culturele en sociale vorming van kinderen 
 Wat zijn de concrete plannen voor bevordering van culturele/sociale vorming kinderen? De focus 

ligt op het herinrichten van het jeugddomein. Het huidige stelsel niet houdbaar door 
decentralisatie en een financieel tekort voor de jeugdwet. Met name in jeugddomein zijn 
problemen  weinig sturing door de gemeente. Geen overzicht over mate hulpbehoefte e.d. pas 
bij factuur overzicht. Daarnaast zijn er oplopende kosten.  
 Concreet gaat men de komende periode dus aan de slag om een beeld te krijgen in de 

behoefte en waarvoor. Zorgen dat beperkte middelen terechtkomen waar echt nodig. Zorgen 
zelf binnen jeugdzorg zaken onder controle, zicht op hulpbehoevenden, inzicht wie in welke 
zorg, hoe lang, hoe afschalen. Grootste stijging in extramurale/ambulante begeleiding 
(huiswerk begeleiding/trainingen en cursussen angst en sociale vaardigheden), dus niet meest 
noodzakelijke. Door decentralisatie hulp bereikbaarder, maar niet bereik tot kwetsbare 
doelgroepen. Meer bereik tot sociaal welvarende elite. Wat vinden wij jeugdhulp? En wat 
moet door de gemeenschap gefinancierd worden? Wanneer ben je niet meer 
zelfredzaam/kwetsbaar kind?  

 Project: politiek/maatschappelijk herinrichten jeugdzorg. Het sturen van mensen tot zelfhulp, 
landelijke of regionale motivatie. Gewenste voorzieningen niveau onderzoeken. Let wel, 
jeugdhulp wordt regionaal ingekocht. Katwijk loopt een beetje voor.  

 De gemeente gaat een sociale agenda opzetten om o.a. sociale onderzoeken te financieren. Is 
er in de provincie ook geld beschikbaar voor dergelijke onderzoeken?  

 Mogelijkheden onderzoeken tussen gespecialiseerde zorg en studieondersteuning in  BSO+: 
kunnen niet direct naar volledige afwezigheid zorg, in deze laag meer voorzieningen creëren. 
Wellicht is ESF hier een mogelijkheid voor financiering.   

 Integraal werken op huishoudniveau. Losse teams, 8 verschillende hulpverleners op 
huishoudniveau (50% monitoren, 50% uitvoerend)  stroomlijning 

 Privacy  gegevensdeling verschillende teams nog geen gegeven. WAMS nog niet rond, nog 
grote obstakels, b.v. scholen willen niet aan logopedisten vertellen in welke klas kind zit.  

Concrete financieringsmogelijkheden: 
 ZonmW  opzetten chronisch jeugdteam, specialist dichterbij: complexe kindjes, levenslange 

hulp nodig, niet slecht genoeg voor wet langdurige zorg maar wel hulpbehoevend. Curium / 
GGZ rivierduinen 

 ZonmW  hoe gaan we om met doelgroepen? Cultuur/houdingen staan ze voor open. 
Wijkteam zien dat team/domein jeugdzorg en domein participatiewet andere cultuur hebben. 

 

 

Verduurzaming in de bouw 
Bedenken van innovatieve woonvormen / Verduurzamen van bestaande woningen aanjagen / Zorgen 
voor groene, leefbare en duurzame wijken / Groener maken van Katwijk met meer recreatief groen 
en groene verbindingen / Schoolgebouwen zoveel mogelijk renoveren en verduurzamen 
 Wat zijn de concrete plannen? En staat er nieuwbouw op de planning?  
 MKB en woningbouw corporaties ondersteunen met betrekking tot van het gas afhalen, isoleren 

etc. Ook discussie RES door gelden vanuit Brussel (NL onderscheid zich van ambities andere 
landen door terugdringen afhankelijkheid gas).  
Duurzaamheidsagenda met belangrijkste thema’s duurzaamheid verbonden. Energietransitie en 
circulaire economie zit erbij. Wat ontbreekt is het overzicht, in dat kader communicatie en 
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samenwerking bedrijfsleven een actie en lijn naar eventuele subsidieverstrekkers/hulplijnen. 
Onderdelen in de duurzaamheidsagenda: 1) energietransitie, 2) duurzame mobiliteit 
(vervoerswijze, elektrificatie, gebruik vermindering) 3) klimaatadaptatie (voorkomen verdroging) 
4) circulaire economie (duurzaam bouwen / wat kopen we in en in welke mate spreekt 
circulariteit daarbij een rol (refurbishing meubilair, brug refurbishing) / afvalstroom  
gronstofstroom vnmlk huishoudelijk). 

 Valkenhorst = nieuwbouwproject. Samen met partijen ligt er nu een aanvraag voor de 
impulsregeling woningbouw (sanitatie, kwaliteitsverbetering woningbouw, stikstof problematiek 
mitigeren). Enkele miljoenen om deze buurt op te bouwen.  

 Kijk ook naar toepassingen van innovaties (demonstratie projecten). Nieuwe sanitatie is een 
voorbeeld van innovatie, grijs/zwart water scheiden en met grijze water duurzame doelen 
realiseren. Op maat voor Rijnland om het Rijnland breed aan te vragen.  

 Gedachtegang grondstoffenhub in de regio. Via bedrijfsleven en overheden hier de ruimte voor 
creëren.  

 AenO fonds is bereid mee te betalen in meenemen medewerkers in bedrijfsvoering.  
 Samenwerkingsprojecten: MKB en woningbouwverenigingen. Enkelvoudige subsidievorm 

bestaat bijna niet meer, maar vaak krijg je de subsidie als je samen een project start (consortium, 
voornamelijk gaat geld naar MKB, industrie). Dus in die ontwikkeling meegaan. Cross-over tussen 
aantal gebieden. Regio Holland – Rijnland / 071 met subsidie coördinator.   

 Katwijk en regio verstedelijken in hoog tempo: behoefte aan woningen en bedrijven terrein om 
werkgelegenheid te ondersteunen. Dus kijken naar locaties voor nieuwbouw. Groter dan alleen 
economisch/werkgelegenheid, ook impact op mobiliteit/infrastructuur, woningbouw 
ontwikkeling, energievoorziening. Investeringen van tientallen miljoenen, dus opgetrokken met 
b.v. Holland Rijnland / regio 071. Waar zijn regionaal-, provinciaal-, rijks-
financieringsmogelijkheden.  

 

 

Energie transitie (SMART mobility, koolstofverarming, etc.) en circulariteit 
Kans pakken voor een slimmer en duurzamer OV-netwerk, ook in de wijken 
 Wat zijn de concrete plannen voor een slimmer een duurzamer OV-netwerk?  
 Bereikbaarheid is een belangrijk onderwerp. Op gebied van duurzaamheid, OV elektrisch of 

waterstof dit komt heel langzaam op gang. Hoe kun je hier vanuit regio aan bijdragen. Primair een 
provinciale taak, maar Katwijk vind het verloop niet snel genoeg.  
Aantal bedrijventerreinen zijn lastig bereikbaar met OV, niet qua ligging en dichtheid interessant 
genoeg om dit aan te pakken. Dus alternatieven gezocht, waaronder elektrische 
deelscooters/deelfietsen. Een pilot organiseren met b.v. een vervoersbedrijf voor medewerkers 
van bedrijven op het terrein aan mee doen. Als gemeente wil je dit niet blijven sponsoren, maar 
dus bedrijven ervoor verantwoordelijk maken. Hoe kan je hier een positieve business case van 
maken?  
Hoe krijg je echt duurzame bouw van de grond? Niet illusie dat dit met meer kennis in een keer 
veranderd is. Stukje bij beetje geïmplementeerd. Katwijk slibt dicht, wegennetwerk / OV netwerk 
kan het niet meer aan. Dus de uitdaging zit in groei rekening houdende met (slimme/groene) 
mobiliteitsoplossingen. Daarnaast ook saneringsregeling voor wegverkeersgeluid, maken ze al 
jaren gebruik van. Sanering van woningen die te hoge belasting hebben van geluid.  

 Welke samenwerkingen/partijen worden erbij betrokken?  
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 Regionale project i.s.m. regio Holland Rijnland en Duin en bollenstreek. Zaken die dit jaar moeten 
gebeuren vaak in 2040 pas vorm. Gesprek over lichtrail verbindingen, nieuwe regiostructuren, 
nieuwe bedrijven en woningbouw terreinen (allemaal na 2030 – miljoenen projecten). Nu beleid 
schrijven/visie qua ruimtelijke ontwikkeling, wat is er nodig qua infrastructuur/bereikbaarheid. 
Deze visie gebruikt als instrument om investeringen aan te jagen. Deze visie wordt verder 
uitontwikkeld, waar komen knooppunten, wegen, fietspaden etc. Nu lobby, Mirt, groeifonds, 
ergens op gesprekstafels voor dit soort grote projecten.  
Ook concrete vraagstukken zoals: veel vrachtwagens door een bepaalde straat in Katwijk, hoe 
pakken we dit aan?   
Veel subsidies lopen via Holland Rijnland (verkeersveiligheid en provinciale subsidies voor deel via 
Holland Rijnland verdeeld). Regio is ook investeringsfonds opgericht om grote 
mobiliteitsprojecten uit te betalen (naar rato inwoners aantal investering bepaald).  
Dure projecten (fietstunnel van 40 miljoen). Komende jaren vrij liggende busbaan (traditionele 
geldstromen). Op een andere manier voor lokale inpassing, dan niet in eigen kas liggen. Pas bij 
regionaal belang investeringsfonds aanspreken.  
Wat betreft energie transitie zitten nu in samenwerkingsverband met aantal provincies  in 
kader van energie akkoord, nationale agenda laad infrastructuur. NL opgedeeld in aantal 
samenwerkingsverbanden die verantwoordelijk voor regionale invulling (N/Z Holland en Zeeland). 
Holland Rijnland ideeën gebundeld en daar ideeën over.  
Bevoorrading  in Leiden wat verder met ideeën mbt stadslogistiek  geen grote vrachtwagens 
meer de stad in, via hub in ring om stad heen aangeleverd / vervoer over water (alleen mogelijk 
als grote speler als Heineken dit zelf wil uitvoeren). Voor Katwijk eenzelfde plan interessant. Wel 
groot onderzoek, om dit haalbaar te maken. Wellicht via een subsidie van de grond te tillen?  
 

Op naar een energietransitie en circulaire economie met andere overheden, marktpartijen en 
inwoners 
- Wat zijn de concrete plannen voor een slimmer een duurzamer OV-netwerk? 
- Het onderwerp circulair is heel breed en er wordt vanuit verschillende disciplines in de 

organisaties aan gewerkt (denk aan afval, inkoop, bouw etc.). Vanuit economie kijken wij 
voornamelijk naar ondernemersperspectief. Daarom denk ik dat het raadzaam is om voorafgaand 
aan het interview samen na te denken over wie er aan tafel moet zitten voor dit onderwerp. 

  Onderwerp sierteelt  veel samenwerkingen waaronder stichting Greenport duin en bollenstreek 
(zes gemeenten)/FloraHolland, sierteelt staan voor opgaven, waaronder energietransitie en 
duurzaamheid. Sierteelt concentratiegebied, clusteropbouw. Sterk met veilingen kuststreek 
verbonden. Intergemeentelijke structuurvisie (ISG = samengesteld met Greenport gemeenten, 
daaronder hangt Greenport ontwikkeling maatschappij die herstructureringsopgaven financiert 
vanuit overheidsbudget).  

 Circulaire economie  samenwerkingsverband economie 071, Leidse regio. Werken met 
Voorschoten, Oestgeest, Leiderdorp, Leiden en Zoeterwoude. Ambitie om samen dingen voor 
elkaar te krijgen. Tot en met 2023 cirkelstad regio, als regio 071 aangesloten. Daar zit bureau 
achter die probeert te helpen.  
Hierbij wordt gezocht naar investeringsmogelijkheden. Economie verbreden op meerdere sectoren 
is de focus. Op zoek naar cofinanciering met partijen in het veld. Momenteel aantal sector 
overstijgende projecten op shortlist waar naar gekeken wordt (nog intern overlegd: revitalisering 
van bedrijven terrein, oprichten van een BIZ, corridor verbinding, loket voor ondernemers, Limes 
route als toeristisch visitekaartje ondersteunen).  
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 Valkenhorst buurt  innovatieve/duurzame bouw, afvalverwerking. Toekomstige plannen. De 
uitgangspunten staan in document circulaire economie (maar land- en tuinbouw staat er niet in).  

 Onderwijs en arbeidsmarkt  MBO rijnland en regio 071. Project talent op maat matchen 
werkzoekenden op basis van vaardigheden aan richtingen waar vraag is. Ten tijde Covid hospitality 
b.v. omscholen waar tekort is. Getrokken door MBO rijnland, pilot in mei afgerond. Wellicht 
uitrollen naar heel regio rijnland. Er spelen meerdere projecten die momenteel worden uitgewerkt 
en op basis daarvan wordt gekeken of deze projecten zich lenen voor subsidies. 

 Vis  van cultuurhistorische waarde. Haven klein aandeel in Ijmuiden. Zit in platformvisserij, 
daarin voldoende belegd. Voor Brexit onderhandelingen doen ze wel mee (onderdeel gehele 
systeem van visserij).  

 
Hoge ambitie op het gebied van energie en duurzaamheid en omgeving (o.a. Marinevliegkamp 
Valkenburg) 
 Wat zijn de concrete plannen voor de energietransitie?  
 Proeftuinwijk, Hoornes aardgas vrij. Aanvraag gedaan op basis aquathermie (dit zit nu ook in de 

ISDN+) en energiebesparing  Elena, 300K ism provincie zuid-holland (met 10 andere gemeentes 
totaal 3miljoen). Provincie is de penvoerder. Toegekende rijksregeling 5,2 miljoen (samen met 
Rijnland en woning corporatie).  

 Blue energy project bij de uitwatering, poging met hogeheemraadschap om via osmose met zoet 
en zout water een energie centrale neer te zetten. Wegens financiën nog niet gelukt. Via 
betrokken bedrijf nationale en Europese subsidies.  

 Gezamenlijke ambitie met Holland Rijnland, wordt doorgetrokken naar 2050.  
 Transitie visie warmte, voor eind dit jaar een beeld hoe we van het aardgas af kunnen gaan 

(collectie of individuele netten). Geen middelen voor in de uitvoering, maar via VenG overheid 
worden middelen beschikbaar. 

 Geothermie ism gemeente Noordwijk. Dit is geen onderdeel van de proeftuinaanvraag. 
 Regionaal windmolens neerzetten. In Katwijk bijna geen ruimte meer, maar wel regionale ambitie. 

Bijvoorbeeld de verbindingszone aan de noordzijde van Katwijk combineren met zonne- en 
windmolenvelden. 

 Nieuwbouw vliegveld Valkenburg  lage Temp verwarming, is al een subsidie aangevraagd voor 
Valkenhorst, initiatief van hogeheemraadschap en Dunea (welke subisidies kunnen realiseren, 
verwerking afvalwater/riolering in combi met warmtenetwerk). Daarbij is er een rol voor 
onderwijs. Een ROC luchtvaarttechniek gaat zich hier vestigen. Daarnaast zal ook het 
Haarlemmermeer MBO zich hier vestigen.  

 Rijksregeling energiebesparing 500K ook vorig jaar binnengehaald. Dit jaar voor 1,3 miljoen 
aangevraagd.  

 Regio Leiden, bezig met warmtelink, restwarmte uit Rotterdamse havens, via Westland naar Den 
Haag. Nu met Leiden ook lijn doortrekken naar Leiden en aftakking naar Katwijk (provincie, 
gasunie en andere partijen). Katwijk afnemer van nationale net en willen hiervan afnemen (ook 
extra kosten inwoners om dit voor elkaar te krijgen). Geraamd 8000-10000 woningen op deze 
restwarmte te verwarmen.  

- Wat zijn de concrete plannen voor een groene omgeving?  
 De gemeente is zich in december aangesloten bij nationaal park Duinen  er moet nog worden 

gekeken naar projecten die daarmee te maken hebben. B.v. bij Valkenburg stuk die verbinding 
vormt met duinen, middelen om b.v. Mien Kolttuin te ondersteunen. Op gebied van recreatie en 
educatie (natuur centrum). Aantrekkelijk maken en bereikbaar maken van de kust (fietspaden). 
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 Regionale gelden voor groen in woningbouw en recreatie bij Valkenburgse meren. 
Landschapstafels / ommelanden zitten wat middelen. 

 

 
 

Innovation 
Unmanned Valley krijgt de kans zich te ontwikkelen 
 Wat zijn de concrete plannen voor de Unmanned Valley?  
 Het ontwikkelen van campus op gebied van drone en sensor technologie. Al gefinancierd door 

EFRO (loopt tot 30 juni 2023). Internationale spelers in de markt proberen te verleiden om in deze 
valley plaats te nemen. Nu in de fase van scale-up. Programma team is onderdeel van een aparte 
stichting/b.v. Komende jaren vooral ingezet op verlenging EFRO subsidie (nu voorbereiden op 
tweede aanvraag). 1 hectare zo gevuld en uitbouwen tot 5 hectare (campus) / scale-up fase niet 
alleen bezig met technologische ontwikkeling maar ook met toepasbaarheid  kunnen 
technieken worden toegepast in bepaalde sectoren b.v. sierteelt. Economie van Katwijk laten 
profiteren van Unmanned Valley. B.v. testcorridor naar zee creëren.   
Momenteel is een groot project als Unmanned Valley kwetsbaar voor kleine gemeente door hoge 
mate administratie / co-financiering. Project wordt qua impact en uitstraling groter dan gemeente 
zelf. Is er wel draagvlak voor nog een groot meeslepend project?  
Door dit project is op sommige plekken in de organisatie al veel ervaring is opgedaan met  
het aanvragen en verantwoorden van Europese subsidies zoals door de medewerkers van 
Unmanned Valley. 

 Staat er nieuwbouw op de planning? Nee nog geen nieuwbouw plannen 
 Wat zijn de concrete plannen voor andere bedrijventerreinen?  

De focus ligt vooral op ontwikkeling/revitaliseringsplannen. 
Momenteel lopen er geensubsidietrajecten. Ook subsidie voor planontwikkeling loopt nog niet.  
Enige gesubsidieerde trajecten zijn Unmanned valley en Nieuw Valkenburg. 
 Algemene bedrijventerreinen: Nieuw terrein oprichten (nu haalbaarheidsonderzoek, 

planvormingssubsidie van de provincie liefst inzetten), bestaand terrein revitaliseren 
(intensiever ruimte gebruik, digitale infra verbeteren, opknappen  ‘t Heen  meer meters 
op zelfde oppervlak, dubbel ruimte verbruik/hoger bouwen).  

 Nieuw Valkenburg moderne setting voor woon/werk/recreatie, campus achtige setting. Sluit 
aan bij locatie Unmanned Valley = kennishub. Breder dan alleen drone (Unmanned Valley), 
hoogwaardige uitstraling, uitbreiding bioscience park in leiden. Met Leiden en provincie in 
gesprek om behoefte te bespreken en randvoorwaarden bespreken zodat straks 
planningstechnisch ook kan 10-15 jaar. Bestemmingsplan volgend jaar al klaar.  

 Vanuit economische visie, bedrijfsterreinen spoor, inzet nieuwe economie (innovatie en 
vernieuwing oude economie, EFRO thema’s, toerisme/recreatie, archeologisch erfgoed 
(Unicef wereld erfgoed)  toeristische attractie, Valkenburgse meer (toeristische hotspot), 
alles op gebied aansluiten onderwijs en arbeidsmarkt (EFRO/ESF)) 

 

 
2) Gesprekken ter verheldering van subsidie gerelateerde activiteiten binnen de gemeente 

Huidige situatie omtrent subsidies en aanbevelingen #1 
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Via nieuwsbrieven en de subsidie coördinator worden we momenteel ingelicht, maar we moeten zelf 
verder uitpluizen (documenten doornemen of het überhaupt relevant is met name gezien grootte en 
cofinanciering). Liefst deze functie meer geïntegreerd binnen functie beleidsmedewerker.  
 
Ideale methode subsidieverwerving: 
Geen duidelijk zicht op hoe het intern georganiseerd is behalve dan dat de subsidie coördinator af en 
toe emails met informatie doorstuurt. Op welke manier de subsidie coördinator kwalitatief wordt 
ondersteund is een vraag. Wellicht kan de subsidie coördinator medewerkers intern opleiden hoe ze 
subsidies kunnen vinden een aanvragen. Daarnaast is het kwetsbaar als alles afhangt van 1 persoon. 
Wellicht budgethouders ook in staat stellen om via andere kanalen plannen kan bekostigen. Vaak 
samenwerkingen gestimuleerd. Scholing en ruimte voor geïntegreerde functies om subsidies te 
vergaren (per cluster een soort aanjaag functie). Per domein inrichten, paar cross-overs maken van 
mensen die samenkomen. Bewustwording omhoog, kwetsbaarheden verminderen, meer gestuurd en 
strategisch. Hulp met afweging of het relevant is een bepaalde subsidie aan te gaan.   

Huidige situatie omtrent subsidies en aanbevelingen #2 
Het team krijgt informatie toegestuurd via de subsidie coördinator  nu de taak de informatie te 
scannen, zoeken naar mogelijkheden. Verschillende clustermanagers/medewerkers kunnen er 
vervolgens zelf mee aan de slag. Een aantal projectleiders gecoacht en aangestuurd door teamleiders 
vragen de uiteindelijke subsidie aan (overlaten aan specialist). Deze projectleiders kunnen nauwgezet 
het subsidielandschap in de gaten houden. Daarbij wil je het liefst vooraan in de stroom staan. 
Inhoudelijke lijn naar impulsregeling zijn binnen het team zelf ontdekt.  
 
Ideale methode subsidieverwerving: 
Subsidieverwerving krijgt daarbij een belangrijkere rol binnen de gemeente. Niet om reguliere 
subsidiestromen (medewerkers pakken dit zeker goed op, individueel of gezamenlijk b.v. 
Duin/bollenstreek), maar juist onbekende en grotere subsidiestromen. Nieuwe regelingen en nieuwe 
kansen zijn momenteel minder bekend. Scannen van de huidige subsidie coördinator is onvoldoende. 
Het liefst is er iemand die de voorwaarden nader bekijkt en coacht in het subsidietraject.  
Daarbij kun je denken aan de volgende aspecten die horen bij de functie: consultatie gesprek, beeld 
van subsidiemogelijkheden, vervolgens adviesrol welke vereisten nodig zijn om in aanmerking te 
komen. Vervolgens het contract beheer, op moment dat de subsidie is afgesloten (signalering, project 
management). Adviesrol in voortraject, ondersteuning bij aanvraag en aan het einde van de rit een 
controle functie (driedelige functie). Als alleen advies in voortraject dan wordt het een hele lijst in 
mogelijkheden, maar er is geen concreet vervolg/opvolging (laten kansen lopen). 
Voortgangsrapportage.  
De primaire verantwoordelijkheid blijft bij de clustermanager/project leider (deze hebben immers de 
inhoudelijke kennis), maar ondersteuning/advies is van belang. 

Huidige situatie omtrent subsidies en aanbevelingen #3 
Bij de centrale subsidie coördinator bestaat de systematiek wel maar deze wordt niet automatisch 
optimaal ingezet. Bijvoorbeeld: wegen moeten om de zoveel tijd worden onderhouden, als je dat gaat 
doen zit er in de gemeentebegroting geld voor nieuw asfalt. Als je dat dan toch doet zijn er extra 
vragen/wensen betreffende fietspaden, verbreding e.d. Hiervoor kan subsidie worden aangevraagd, 
maar dit is nog niet gestroomlijnd (dus je wil het anders, maar hoe, en hoe zorg je ervoor dat je dit op 
tijd oppikt). Kennisoverdracht niet volledig gestroomlijnd, laatst intern email dat waarschijnlijk ronde 
groeifonds gemist.  
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Ideale methode subsidieverwerving: 
Dus men moet actiever naar subsidies zoeken, hoe?  via centraal punt. Dus het liefst dat 
clustermedewerkers op tijd aangeven waar vraag naar is. En dat er dan iemand concreet gaat 
nadenken over de financiering ervan. Je kunt bijvoorbeeld al goed voorsorteren op bepaalde 
regionale subsidies die jaarlijks terugkomen. Medewerkers voelen het niet als hoofdtaak om op de 
geldstroom te letten.  
Ideale proces van subsidieverwerving  infrastructuur is zo duur, dus veelal meeliften met 
onderhoudsprojecten. Dat maakt dit complex (kosten niet van tevoren helder). Wellicht project 
verantwoordelijke alles van A tot Z doen. Extra’s/wijzigingen nu als lastig ervaren. 

Huidige situatie omtrent subsidies en aanbevelingen #4 
EFRO hoe is dat verlopen? 
Katwijk is een samenvoeging van 3 kleinere dorpen. In bepaalde opzichten is het nog een klein lokaal 
dorp. Op dit gebied is er weinig ondersteuning. Er is 1 collega subsidie coördinator. Deze collega op 
operationeel niveau  doorsturen nieuwsartikel dat er een subsidiemogelijkheid is. Er ontbreekt 
strategie, inhoud, kennis, etc. Wel hebben we eerder succesvol een EFRO aangevraagd. Een collega 
heeft dit met externe ondernemen op goedkeuring wethouder gestart. Deze collega heeft 90% van 
het voorstel geschreven. Na indiening is het project gehonoreerd. De collega is nu doorgestapt naar 
een andere gemeente.  
 
Ideale methode subsidieverwerving: 
Dit kan professioneler: meer overzicht, meer ondersteuning. Er ontbreekt een specialist die dit 
organiseert. Financiering zou wellicht ook onderdeel moeten zijn van het takenpakket  cursus 
aanbieden die subsidies, mogelijkheden, aanpak uitleggen. Op strategisch niveau meedenken, met 
EFRO als voorbeeld. Stel dat blijkt dat er miljarden aan Europese subsidies binnen te halen vallen op 
gebied van verduurzaming bouw. Om dit mogelijk te maken is er een strategie nodig. Om zelf erin te 
verdiepen moet er mogelijk komen, tijd en ruimte voor worden vrijgemaakt.  

Huidige situatie omtrent subsidies en aanbevelingen #5 
De subsidie coördinator stuurt regelmatig regelingen door. Daarnaast vraagt de beleidsmedewerker 
af en toe zelf bij de subsidie coördinator van Hoogrijnland informatie na. Liever iemand als de subsidie 
coördinator iets meer gestructureerd binnen de organisatie. Het is lastig voor de subsidie coördinator 
om te weten waar de informatie moet landen. Voorbeeld van de huidige gang van zaken: de subsidie 
coördinator stuurt verduurzaming bouw door naar een beleidsmedewerker i.v.m. Valkenhorst, maar 
glasvezel valt er ook onder en dat moet misschien doorgestuurd naar team economie. Soms wellicht 
doorkrijgen bij wie bepaalde informatie het beste kan worden doorgekoppeld. Terugkoppeling om te 
ondersteunen in aanvraag is er niet / enkel doorsturen van een mogelijkheid. Je pakt hierdoor niet 
alles op.  
 
Ideale methode subsidieverwerving: 
Vanuit subsidie coördinatie het liefst meer ondersteuning betreffende checken of de aanvraag 
haalbaar is en past, en de algemene uitleg meer uitdiepen. Haar werk bestaat nu vooral in 
voortraject, liever ook meer sturing/filtering/onderbouwing naar bepaalde teams  meer grip en 
structuur over subsidieverwerving. Wellicht per team iemand verantwoordelijk maken om verder te 
filteren op relevantie (dan moet er wel draagvlak zijn). Fijn om ook deze verantwoordelijke mensen bij 
elkaar te brengen om ook naar cross-overs te kijken en kennisuitwisseling te stimuleren. B.v. RRE 
subsidie, daarin zit ook onderdeel burgerparticipatie (team communicatie) dat dus samenwerkt met 
omgevingskwaliteit. Dus dwarsverbanden zijn er zeker.  
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Daarnaast krijgt de gemeente via Leiden en andere partners (Hoogheemraadschap) ook inzichten in 
subsidies. Dus wellicht kan men meer samen optrekken.   

Huidige situatie omtrent subsidies en aanbevelingen #6 
Wist niet dat er een subsidie coördinator was.  
De EFRO field lab is het enige succesvolle Europese subsidie verhaal dat bekend is. Daarbij is de 
beleidsmedewerker geen voorstander voor ingewikkelde Europese trajecten, hiervoor is draagvlak 
intern nodig. Echter, laagdrempelige subsidies voor planvorming zijn logischer. Subsidie gedreven 
houdingen en bureaucratische lasten kunnen problematisch zijn. Bij de ontwikkeling van bedrijven 
terreinen is het moeilijk de eerste fase (zonder kosten verhaal) gedekt/gefinancierd? Als er hier een 
oplossing zou zijn zou fijn zijn. En revitalisering van bedrijventerreinen? Hier is ook geen 
verdienmodel voor, als hier een subsidie voor zou zijn, zou fijn zijn.  
 
Ideale methode subsidieverwerving: 
Meer kennis over subsidies kan nuttig zijn. Om meer en beter financiering veilig te stellen.  
Organisatie equiperen op control en project management (mankracht en cofinanciering) anders zijn 
grootschalige aanvragen niet helemaal haalbaar. Een organisatie als Katwijk heeft een enorm verloop 
dus organisatie is lastig.   
Wellicht is subsidie organisatie in samenwerking met andere grotere initiatieven zoals Holland 
Rijnland, Duin en bollenstreek, gemeente Leiden mogelijk. Op dit niveau ambities oppakken om 
grootschaligere subsidies aan te vragen?  

Huidige situatie omtrent subsidies en aanbevelingen #7 
De subsidie coördinator maakt gebruik een subsidie database en nieuwsbrieven 
(kamerregelingen/Europese ster) om regelingen te vinden, samen te vatten en rond te sturen. 
Rondsturen, veelal naar clustermanager, vaste beleidsmedewerkers milieu (die attenderen ook naar 
bepaalde andere mensen te sturen), samenleving bepaalde senior beleidsmedewerkers (die sturen 
door naar b.v. onderwijsmedewerker). Wordt er ook gefilterd op grootte project, agenda, 
prioriteiten? Doorgestuurd met opmerking dat het wellicht niet prioriteit heeft (b.v. demonstratie 
project, cofinanciering, weinig financiële bijdrage). Na doorsturen zelden verdere interactie met 
projectleiders/accountmanagers. Rol van de subsidie coördinator is vooral initiëren, uitvoeren en 
adviseren ligt bij mensen zelf (hebben ook zelf aangegeven nodige expertise te hebben). Geen zicht 
op alle aanvragen binnen gemeente Katwijk. Daarnaast blijft men ook toevallig via gemeente of 
provinciale nieuwsbrief (publicaties) up-to-date.  
De focus van subsidieregelingen ligt momenteel vooral op regelingen met een subsidieplafond die 
meestal via de provincie en vaak via EZK en LNV beschikbaar komen. Daarvan ligt de uitvoering t.a.v. 
aanvragen en advisering vaak bij de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO). Of via regionale platforms, 
veelal met cofinanciering door de gemeente. Een aanvraag is niet alleen afhankelijk van de eigen 
beleidsprioriteiten maar ook van de beschikbare middelen (personele capaciteit en financiën).  
Daarnaast is ook Leiden wel goed georganiseerd wat subsidie-coördinatie betreft, hier is veel mee 
samengewerkt. Wat arbeidsmarkt en werkgelegenheid betreft is daarbij een overlap in ambities, 
maar Leiden richt zich meer op Den Haag en omgeven. Duin en bollenstreek is een aparte regio, 
wellicht is samenwerking met hen mogelijk.   
Proces nu: aanvraag bij expert of ingehuurde partij, dan in het gewone zaaksysteem de zaak 
aangemaakt. Eigen financiële adviseur van het team wordt erbij betrokken om overzicht te maken 
betreffende kosten en uitgaven. Dus per team geregeld. Huidige subsidie coördinatie is niet duurzaam 
opgebouwd (kwetsbaar) / wellicht tweede licentie houder nodig in ruimte en veiligheid.  
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Ideale methode subsidieverwerving: 
Er is aangegeven uitleg te kunnen worden gegeven betreffende gebruik de subsidiedatabase. Echter, 
de licentie liep af en werd bijna niet verlengd. Er is intern weinig terugkoppeling, de subsidie 
coördinator is daarbij als het ware soms een roepende binnen een woestijn. Er wordt onvoldoende 
ondersteund door management. Dit kan beter en efficiënter, met meer draagvlak, sparringpartner, 
meer terugkoppeling (zicht op welke subsidies ingediend/uitgevoerd worden  nieuwe versie 
zaaksysteem incl. subsidie module zou de oplossing kunnen zijn). Subsidieloket en maatschappelijke 
instelling loket zou kunnen helpen om ondernemers, stichtingen en organisaties te ondersteunen.   
Ontbreekt een overzicht en grip op de organisatie en de projecten om subsidies goed te stroomlijnen 
en uit te voeren.  

Huidige situatie omtrent subsidies en aanbevelingen #8 
Aanvragen kost meer tijd dan dat het oplevert. De subsidie coördinator is momenteel een parttime 
subsidie coördinator. Er zijn veel mogelijkheden, maar geen tijd om te verdiepen en aan te vragen. 
Eventueel vraag naar ondersteuning daarin. Momenteel redelijke ad-hoc aanpak. Is het de moeite 
waard, lasten van tevoren zichtbaar maken. Behoefte aan ontzorgen, hulp bij subsidieaanvragen als 
op grote schaal belangrijk. 

Huidige situatie omtrent subsidies en aanbevelingen #9 
Grote netwerken zijn van belang voor subsidies waar samenwerkingen belangrijk zijn.  
Voor eigen beleid best expertise op inhoud, maar er is niet het draagvlak en kennis op subsidies.  
Koppeling maken met andere clusters, balans vinden praktisch en uitvoerbaar maar ook iedereen 
meekrijgen. B.v. subsidieloket als onderdeel van organisatie. Daarnaast zou het ook kunnen helpen 
projecten en subsidies tastbaar te maken door bijvoorbeeld best practices en voorbeelden intern te 
verspreiden.  

 
 
C. Europese subsidiemogelijkheden 
De volgende Europese subsidieregelingen sluiten aan de ambities en doelstellingen van gemeente 
Katwijk (zie Deelvraag 1.A)8,9:  
 

EFRO – Kansen voor West III 2021-2027 (€500 miljoen beschikbaar voor NL)  
Regeling behorende tot het MFK thema sociale cohesie  
Dit programma richt zich op versterking van de concurrentiekracht en daarmee 
meer werkgelegenheid.   
Financieringsmogelijkheden: naar verwachting 40% van de totale projectkosten, dus 60% 
medefinanciering (eisen aan minimale projectgrootte 1.500.000, maximaal 5.000.000).  
  

Thematische prioriteiten EFRO:  
 Doelstelling 1 (D1): Slimmer Europa: gericht op innovatie binnen het MKB, het        

innovatie-ecosysteem, vaardigheden voor slimme specialisatie.  
 D2: Groener, koolstofarm Europa: gericht op de energietransitie, energie-efficiëntie en 

circulaire economie.  
  

Projectidee dat zou kunnen dienen voor EFRO aanvraag:  
 Projecten die human capital versterken, kennisontwikkeling bevorderen en innovatie en 

valorisatie binnen het MKB stimuleren.  

                                                           
8 Regeling informatie aangeboden door Provincie Zuid-Holland (www.zuid-holland.nl/loket/subsidies) 
9 Regeling informatie aangeboden door RVO (www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer) 
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 Projecten die bijdragen aan de doelstellingen ‘Slimmer’ en ‘Groener’ en daarbij 
maatschappelijke impact hebben.  

 Regionale samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden (triple helix) 
binnen projecten is niet verplicht, maar vergroot wel de kansen van honorering 
van de subsidieaanvraag.  

  
*N.B. Projecten binnen EFRO sluiten veelal goed aan bij regionale en nationale regelingen.   
 
Deze EU-subsidie kan door de gemeente Katwijk in samenwerking met andere partners worden 
aangevraagd en ingediend. De aanvraag kan worden ingediend bij de EFRO managementautoriteit 
Kansen voor West III. De verwachting is dat eind 2021/begin 2022 de eerste openstelling van dit 
programma gaat plaatsvinden. Het heeft de voorkeur om in contact te treden met de EFRO-
coördinator van de provincie Zuid-Holland voordat gestart wordt met de ontwikkeling van een 
EFRO-aanvraag.  

REACT-EU (€90 miljoen beschikbaar voor West NL)  
Fonds ter herstel van de economische en maatschappelijke schade van de Corona pandemie, daarbij 
ligt de nadruk van de ondersteuning op ondernemingen en MKB in het bijzonder.   
De eerste calls gaan begin 2021 open. Financiering: 50-70%, dus 50-30% medefinanciering.   
  
Thematische prioriteiten (waarbij moet worden voldaan aan minstens 1 van de actielijnen):  

 Digitaal regionaal - digitalisering van/voor bedrijfsleven  
 Groen Regionaal - verduurzaming en vergroening economie   
 Mismatch arbeidsmarkt / digital - o.a. digital skills projecten   
 Duurzaam, groen en circulair in de kwetsbare wijken  

 
De verwachting is dat er niet een tweede call gaat komen in oktober 2021.  

Interreg – Interreg North West Europe (NWE) & North Sea Region (NSR) (€1 miljard beschikbaar)  
Regeling behorende tot het MFK-thema sociale cohesie  
Dit programma richt zich op versterking van de concurrentiekracht en daarmee meer 
werkgelegenheid.   
De eerste calls gaan eind 2021/begin 2022 weer open. Financiering: 50%, dus 50% 
medefinanciering.   
  

Thematische prioriteiten:  
 (NWE/NSR) BD1: Slimmer Europa: versterken onderzoek/innovatiecapaciteit, slimme 

specialisatie en digitalisering.  
 (NWE/NSR) BD2: Groener, koolstofarm Europa: energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, 

slimme energiesystemen, klimaatadaptatie, circulaire economie, multimodale stedelijke 
mobiliteit, biodiversiteit en groene infrastructuur.  

 (NWE) BD5: Europa dichter bij de burgers: lokale samenwerking stimuleren, duurzame 
stedelijke ontwikkeling en territoriale aanpak.  

 De overige beleidsdoelstellingen BD3: Meer verbonden Europa en BD4: Socialer Europa 
komen in mindere mate aan bod.  

  

Projectidee:   
 Denk aan demonstratieprojecten, tussen de onderzoeksfase en het naar de markt brengen. 

Er is ook meer aandacht voor het opschalen van oplossingen.  
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 Focus op een complementair partnerschap in het aangewezen programmagebied.  
 Thematische focus blijft breed; bekijk de ontwerpprogramma’s als je een specifiek thema in 

gedachten hebt.  
  

Nieuw vanaf 2021 (door Brexit):  
 Wijziging in programmagebieden: het Verenigd Koninkrijk is geen partner meer 

in Interreg NWE en NSR en ook Zwitserland neemt niet meer deel aan Interreg NWE.  
 Programmagebied NWE: West-, Oost- en Zuid-Nederland, België, Luxemburg, Ierland en 

delen van Duitsland en Frankrijk.  
 Programmagebied NSR: Noorwegen, Denemarken en delen van Zweden, Duitsland, België 

en Nederland(kustgebieden).   

Horizon Europe (€85 miljard beschikbaar)  
Regeling behorende tot de MFK-thema’s innovatie en digitaal en klimaatadaptatie.  
Programma voor onderzoek en innovatie. Doel is het concurrentievermogen van Europa te 
vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren en oplossingen te bedenken voor 
maatschappelijke vraagstukken.  
Financiering: tussen 70% en 100%, dus 30%-0% medefinanciering.   
  

Clusters:  
1. Gezondheid  
2. Cultuur, creativiteit en inclusieve samenleving  
3. Veilige samenleving  
4. Digitale ontwikkeling en industrie  
5. Klimaat, energie en mobiliteit  
6. Voedsel, natuurlijke hulpbronnen, landbouw en milieu  

  

Nieuw vanaf 2021: vijf missies om impact van onderzoek op de samenleving te vergroten:  
1. Aanpassen aan klimaatverandering; 2. Kanker; 3. Gezonde oceanen, zeeën en kust- en 
binnenwateren; 4. Klimaatneutrale en slimme steden en dorpen; 5. Bodem, gezondheid en voeding  

LIFE (€5.45 miljard beschikbaar)  
Regeling behorende tot het MFK-thema klimaatadaptatie  
LIFE ondersteunt: actieprojecten die innovatieve technieken en methodes ontwikkelen, 
demonstreren en bevorderen, en beste praktijken delen. Alle projecten moeten bijdragen aan het 
behalen van klimaatdoelen.  
Financiering: naar verwachting tussen 55% en 60%, dus 45-40% medefinanciering.   
  
Thematische prioriteiten – Milieu:  

 Nature and Biodiversity: 40% van het budget  
 Circular Economy and Quality of Life: 25% van het budget  

Thematische prioriteiten – Klimaat:  
 Clean Energy Transition: 18% van het budget  
 Climate Change Mitigation and Adaptation: 17% van het budget  

 
De verwachting is dat in mei/juni 2021 de volgende openstelling gaat plaatsvinden. Het advies is om 
het eerste projectidee te bespreken met RVO (LIFE: Europese natuur-, milieu- en klimaatprojecten | 
RVO.nl | Rijksdienst). Zij adviseren over LIFE-projectvoorstellen. 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/life
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/life
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European City Facility (EUCF)  
Het doel van de EUCF is het ondersteunen van Europese gemeenten en lokale overheden bij de 
ontwikkeling van investeringsconcepten met betrekking tot de implementatie van activiteiten uit 
hun klimaat- en energieactieplannen.  

  

Ondersteuning kan worden aangevraagd voor activiteiten gericht op de ontwikkeling van 
investeringsconcepten ter versnelling van de investeringen in duurzame energie. Te 
ondersteunen activiteiten kunnen onder meer (technische) haalbaarheidsstudies, marktanalyses, 
belanghebbendenanalyses, juridische, economische en financiële analyses, risicoanalyses en 
coördinatie- en organisatieactiviteiten omvatten.  

  

De ondersteuning voor het ontwikkelen van een investeringsconcept bestaat uit een vast 
subsidiebedrag van € 60.000, dus geen medefinanciering.  Deze subsidie kan direct door de 
gemeente Katwijk via de volgende website worden aangevraagd: EUCF - Online application 
(eucityfacility.eu) 

Green Deal (€ 1 miljard beschikbaar) 
Regeling behorende tot het MFK-thema klimaatadaptatie  
Green Deal ondersteunt de transitie naar een klimaat-neutrale, groene, concurrerende en inclusieve 
economie met als doel Europa als eerste continent klimaatneutraal te maken in 2050. 
Financiering: naar verwachting tussen 70-100%, dus 30-0% medefinanciering.   
 
Thema’s: 

 Klimaat 

 Schone, betaalbare en veilige energie 

 Industrie voor schone en circulaire energie 

 Gebouwde omgeving/ Energie-efficiënte gebouwen 

 Duurzame en slimme mobiliteit 

 Farm to fork 

 Zero-pollution 

 Kennisversterking rondom Green Deal  

 Burgerparticipatie oftewel Empowering of citizens 

 De EU als wereldleider 
 
Eind 2021 wordt meer gemaakt voor de Europese subsidieprogramma’s die hieraan gekoppeld 
worden. Dan wordt ook bekend hoe de gemeente Katwijk gebruik kan maken van de Europese 
financiering. 

Digitial Europe (€9.2 miljard beschikbaar) 
Regeling behorende tot het MFK-thema innovatie en digitaal. 
Digital Europe is er ter ondersteuning van de digitale transformatie van de Europese economie en 
samenleving en dit ten goede laten komen aan Europese burgers en bedrijven. Er wordt naar 
synergie met andere programma’s gezocht, onder andere Horizon Europe, CEF, EFRO, ESF, Erasmus. 
De voorwaarden van het nieuwe programma moeten nog gepubliceerd worden.  
 
Thematische prioriteiten: 

 Essentiële digitale capaciteiten: 

https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/online-application.html
https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/online-application.html
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1. High-performance computing (supercomputers) 
2. Kunstmatige intelligentie 
3. Cyberbeveiliging en vertrouwen 

 Versnellen van invoering en gebruik digitale technologieën: 
4. Geavanceerde digitale vaardigheden 
5. Uitrol, optimaal gebruik van digitale capaciteiten en interoperabiliteit  

 
EDIH = Opbouw van de programmastructuur, waaronder het opzetten van de eerste European 
Digital Innovation Hubs (EDIH). Een EDIH is hét regionale aanspreekpunt voor vragen en uitdagingen 
rondom digitalisering en ondersteunt bedrijven in hun digitale transformatie, onder andere door het 
bieden van testruimte, initiëren van netwerkactiviteiten, trainen en opleiden van (potentiële) 
medewerkers en toegang tot financiering. 

European Urban Initiative (€500 miljoen beschikbaar voor Europa) 
Regeling behorende tot de MFK-thema’s sociale cohesie en innovatie en digitaal.  
EUI is er ter ondersteuning van duurzame stedelijke ontwikkeling.  
Jaarlijkse calls verwacht vanaf 2022.  
 
Thematische prioriteiten: 

1. Capaciteitsopbouw: bevorderen van ‘community of practice’ voor duurzame stedelijke 
ontwikkeling. 

2. Innovatieve acties: experimenteren rond duurzame stedelijke ontwikkeling en ontwikkelen 
van schaalbare innovatieve oplossingen voor stedelijke uitdagingen (vervangt Urban 
Innovative Actions / UIA). 

3. Kennis, beleidsontwikkeling en communicatie: structurele kennisbasis ontwikkelen voor 
beter beleid en implementatie van duurzame stedelijke ontwikkeling. Ondersteuning Urban 
Agenda. 

Creative Europe (€2.24 miljard beschikbaar) 
Regeling behorende tot de MFK-thema’s sociale cohesie en innovatie en digitaal.  
Creative Europe is er ter ondersteuning van de culturele sector (Doelen: Beschermen en promoten 
cultuur, grensoverschrijdende en transnationale uitwisseling; Bevorderen toegang tot cultuur voor 
een ruim en nieuw publiek; Versterken van de sector door publieksontwikkeling, digitalisering en 
nieuwe business- en managementmodellen). 
Voorwaarden nog onbekend. Publicatie definitief programma verwacht medio 2021) 
 
Belangrijk in het nieuwe programma: publieksbereik, digitalisering en nieuwe doelgroepen en 
consumptiepatronen, ondernemerschap en investeringskansen en synergy tussen lidstaten 
 
Thematische prioriteiten: 

 Cultuur 
 MEDIA (budget minimaal €1.081 miljard) 
 Cross-Sectoraal + media/journalistiek 

 
Aansluiting bij andere Europese doelstellingen: Green Deal, Digitale transitie en bevorderen van de 
sociale cohesie. 

Europees Sociaal Fonds+ (€414 miljoen beschikbaar voor Nederland) 
Regeling behorende tot het MFK-thema’s sociale cohesie.  
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ESF+ is de opvolger van ESF. Het fonds is opgericht om de werkgelegenheid en eerlijke 
arbeidskansen binnen de EU te stimuleren. De ESF-programma’s ondersteunen projecten die zich 
richten op re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking en een afstand tot de arbeidsmarkt, 
werkeloze 50-plussers en het terugdringen van de jeugdwerkeloosheid. 
Financiering: naar verwachting 40%, dus 70% medefinanciering. Deadlines nog onbekend.  
 

De ontwikkelingen tot nu toe: 
Uitgangspunt voor het nieuwe ESF-programma is een focus op het ondersteunen van mensen met 
een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Dit kan gaan om zowel werkzoekenden als werkenden in de 35 
arbeidsmarktregio’s. De verwachting is dat daarmee wordt voortgeborduurd op de bestaande ESF-
structuur binnen Nederland. 
 
Vanaf eind 2021 kunnen nieuwe ESF-aanvragen worden ingediend. 

Nationaal Groeifonds (€20 miljard beschikbaar) 
Regeling behorende tot de MFK-thema’s sociale cohesie en innovatie en digitaal.  
Het Nationaal Groeifonds levert investeringen die bijdragen aan de economische groei.  
Minimale projectomvang van €30 miljoen. In het voorjaar van 2021 gaat een ronde aanvragen open.  
 
Thematische prioriteiten: 

 Kennisontwikkeling: investeringen in menselijk kapitaal.  
 Research & Development (R&D) en innovatie: bestaande onderzoeks- en innovatie-

ecosystemen versterken en nieuwe systemen opbouwen. 
 Fysieke infrastructuur: goede infrastructuur is cruciaal voor het goed functioneren van de 

economie. Niet alleen mobiliteitsinfrastructuur, maar ook energie-infrastructuur en digitale 
infrastructuur. 

 
Via het ministerie van Economische Zaken of het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kan 
meer informatie worden gekregen op welke wijze de gemeente Katwijk gebruik kan maken van dit 
fonds.  

 
 
 
D. Regionale en nationale subsidiemogelijkheden 
De volgende regionale en nationale subsidieregelingen sluiten aan de ambities en doelstellingen van 
gemeente Katwijk (zie Deelvraag 1.A)10,11:  

Woningbouwimpuls voor gemeenten 
De hoogte van de specifieke uitkering verschilt per indiening, maar is gemiddeld € 12 miljoen per 
bouwproject. Indiening kan tot en met 31 december 2023 en honorering verloopt in tranches (de 
deadline voor de tranche van 2021 is nog niet bekend). 
 

Met de regeling Woningbouwimpuls kunnen gemeenten een bijdrage krijgen om het tekort aan 
betaalbare en geschikte woningen op te lossen. Het kabinet heeft het doel gesteld om jaarlijks 
ongeveer 75.000 woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. De Woningbouwimpuls draagt 
bij aan dit doel door de bouw van meer woningen te versnellen. Bovendien geeft de 

                                                           
10 Regeling informatie aangeboden door Provincie Zuid-Holland (www.zuid-holland.nl/loket/subsidies) 
11 Regeling informatie aangeboden door RVO (www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer) 
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Woningbouwimpuls specifieke aandacht aan de bouw van betaalbare woningen, zodat het 
woningaanbod voor starters en mensen met een laag of middeninkomen vergroot wordt. De 
Woningbouwimpuls richt zich met name op stedelijke regio’s waar de vraag naar woningen het 
grootst is. 
 
Indiening en afsteming verloopt via RVO. Een voorlopige aanvraag kan voorgelegd worden aan 
experts van het Expertteam Woningbouw. https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-
ondernemen/gebouwen/expertteam-woningbouw/wat-het-team 

Verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland 
Als de aanvraag aan de voorwaarden voldoet geeft de provincie 40% subsidie op de investering 
met een minimum van €10.000 en een maximum van €100.000. Indiening mogelijk zolang het 
subsidieplafond niet is bereikt.  
 

De provincie streeft met haar bedrijventerreinenbeleid naar duurzame en toekomstbestendige 
bedrijventerreinen om toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen te waarborgen en CO2 
uitstoot te verminderen. Voorwaarde voor een subsidieaanvraag onder paragraaf 3 is dat 
minimaal 3 ondernemers (gemeenten, ondernemersverenigingen en stichtingen) op een terrein 
willen samenwerken aan een verduurzamingsproject klimaatadaptatie of biodiversiteit, en daarin 
willen investeren. 
 
De provincie Zuid-Holland hanteert een digitale (subsidie)aanvraag. Met de volgende link zijn alle 
voorwaarden en een digitale aanvraag te vinden. https://www.zuid-
holland.nl/loket/subsidies/subsidies/@27548/verduurzaming-bedrijventerreinen-subsidie/ 

SRM – Infrastructurele gebiedsagenda projecten 
Mogelijkheid tot subsidie tot ten hoogste 75% (minimaal 50K per aanvraag). Aanvragen kunnen 
jaarlijks worden ingediend nadat de Gebiedsagenda Mobiliteit voor het daaropvolgende jaar is 
vastgesteld. 
 

Een deel van het mobiliteitsbudget is beschikbaar voor infrastructurele projecten. Dit omvat alle 
infraprojecten om de bereikbaarheid of leefbaarheid te verbeteren, maar ook de projecten tot 
aanpassing van infrastructuur om de verkeersveiligheid te verbeteren ((i.e. aanleg bushaltes, 
(brom)fietspaden en duurzame en veilige verkeersoplossingen). Paragraaf 2 bevat de juridische 
basis om voor infraprojecten subsidie te verlenen aan individuele gemeenten, waterschappen en 
samenwerkingsverbanden van gemeenten (en een waterschap). Daarnaast is het op grond van 
deze paragraaf mogelijk om subsidie aan te vragen voor de realisatie van een P+R terrein. 
 
SRM – Energietransitie in mobiliteit 
De financiering omvat maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten. Aanvragen kunnen 
gedurende het hele jaar worden ingediend.  
 

De subsidie is bedoeld als ontwikkelbudget voor wegbeheerders boven op de reguliere 
aanbesteding ten behoeve van aanloopkosten, die samenhangen met het op de markt 
introduceren van innovatieve oplossingen. De innovatie moet gericht zijn op nieuwe kansen voor 
energietransitie en moet meer leren over de mogelijkheden om de totale kosten van de 
levenscyclus van infrastructurele werken op termijn te verlagen. Bij energietransitie is de aanpak 
gericht op de trias energetica: 
1)   bespaar waar mogelijk energie 
2)   biedt ruimte om duurzame (hernieuwbare) energie op te wekken, en 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/expertteam-woningbouw/wat-het-team
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/expertteam-woningbouw/wat-het-team
https://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/subsidies/@27548/verduurzaming-bedrijventerreinen-subsidie/
https://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/subsidies/@27548/verduurzaming-bedrijventerreinen-subsidie/
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3)   maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in resterende 
energiebehoefte te voorzien. 
 
De provincie Zuid-Holland hanteert een digitale aanvraag. Alle (subsidie)voorwaarden, 
normbedragen en de digitale aanvraag zelf zijn te vinden via deze link: https://www.zuid-
holland.nl/@17979/projecten-s-2-srm/ 

Innovatiebudget Digitale Overheid 
Maximale projectkosten voor kleine projecten is 200K en de minimale projecten voor grote 
projecten > €200K. Aanvraagperiode is 1 februari 2021 tot en met 31 maart 2022. 
 

Deze regeling is ter ondersteuning van innovatieve projecten rond digitale dienstverlening bij 
overheden. De volgende uitgangspunten zijn daarbij extra onder de aandacht: 
 Services die toegankelijk en begrijpelijk zijn voor iedereen  
 Bieden van een betrouwbare digitale identiteit aan burgers 
 Gebruiksvriendelijke, persoonlijke en integrale dienstverlening 
 Stimulering van digitale interactie van de samenleving op een veilige en betrouwbare wijze 
 
De voorwaarden en openstelling van deze regeling is te vinden via deze link: 
https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/innovatie/innovatiebudget/ 

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) 
Per gemeente is maximaal € 9 miljoen beschikbaar verminderd met het bedrag aan compensabele 
btw. Per woning is maximaal € 100 beschikbaar. U vraagt deze regeling aan voor minstens 1.000 
woningen in uw eigen gemeente. Regeling momenteel overschreden, wellicht komt er 
vernieuwing.  
 

Gemeenten kunnen de eenmalige specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik 
Woningen (RREW) aanvragen. Een gemeente kan hiermee huurders en eigenaar-bewoners 
stimuleren energie te besparen in hun woning en CO2-uitstoot en woonlasten verlagen. 
 
De aanvraag voor deze regeling verloopt via RVO. Meer informatie over openstelling en 
subsidievoorwaarden is te vinden via deze link: https://www.rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/rrew 

Extern Advies Warmtetransitie (EAW) 
De hoogte van de specifieke uitkering is een vaste bijdrage van € 20.660 per gemeente. In 2021 is 
er in totaal € 4.028.700 beschikbaar. Deadline 1 juni 2021. 
 

De regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW) is voor gemeenten die specialistische kennis en 
kunde willen inkopen voor de: 

- Interpretatie van de Startanalyse van de Leidraad Aardgasvrije Wijken; 
- Verrijking van Startanalyse met lokale data en het opstellen van de Transitievisie Warmte; 
- Vertaling van de Transitievisie Warmte naar wijkuitvoeringsplannen. 

 
De aanvraag voor deze regeling verloopt via RVO. Meer informatie over openstelling en 
subsidievoorwaarden is te vinden via deze link: https://www.rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/extern-advies-warmtetransitie-eaw 

RAAK Publiek  
Het maximale aan te vragen bedrag is € 300K (de totale projectomvang is dus €600K). Deadline 
tweemaal jaarlijks, meestal in juni en november.  

https://www.zuid-holland.nl/@17979/projecten-s-2-srm/
https://www.zuid-holland.nl/@17979/projecten-s-2-srm/
https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/innovatie/innovatiebudget/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/rrew
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/rrew
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/extern-advies-warmtetransitie-eaw
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/extern-advies-warmtetransitie-eaw
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Onderzoek van een Hogeschool (als hoofdaanvrager) in samenwerking met MKB, gemeenten en 
andere betrokken partijen. De partners in het onderzoek dragen tenminste 50% bij aan het 
onderzoeksbudget. Lectoren en onderzoekers van hogescholen doen samen met partners 
praktijkgericht onderzoek om innovatie een stap verder te brengen. De uitkomsten van het 
onderzoek helpen ook om het onderwijs van hogescholen actueel te houden en dragen bij aan de 
wetenschappelijke kennisbasis van het thema waarop het onderzoek plaatsvindt. 
 
Regie Orgaan Sia voert deze RAAK Publiek regeling uit. Meer informatie over openstelling en 
subsidievoorwaarden is te vinden op: https://regieorgaan-sia.nl/financiering/raak-publiek/ 

SUVIS 
Financiering bedraagt maximaal 30% van de totale kosten en in totaal maximaal € 1 miljoen per 
aanvraag. Deadline 30 juni 2021. 
 

De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is een uitkering voor gemeenten om het 
binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat vooral om de financiering 
van bouw- en installatiekosten. 
 
De aanvraag voor deze regeling verloopt via RVO. Meer informatie over openstelling en 
subsidievoorwaarden is te vinden via deze link: https://www.rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/suvis 

Toerisme (Zuid-Holland) 
Maximaal aan te vragen bedrag is €100K (minimaal 5K) met een minimale eigen bijdrage van 25%. 
De regeling is vooralsnog eenmalig opengesteld, maar er is kans op vernieuwing.  
 

De provincie ziet haar meerwaarde vooral in het in balans brengen van toerisme, door het beter 
aan te laten sluiten op haar maatschappelijke opgaven. Daarbij wil ze focus aanbrengen op de 
volgende thema’s: 
 Corona-maatregelen 
 Verduurzaming 
 Betrokkenheid eigen bewoners, met name de jeugd  
 
De provincie Zuid-Holland hanteert een digitale aanvraag. Alle (subsidie)voorwaarden en de 
digitale aanvraag zelf zijn te vinden via deze link: https://www.zuid-holland.nl/@27213/toerisme-
subsidie/ 

Archeologie, publieksbereik Zuid-Holland 
De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum 
van €20.000. Deadline verstreken, wellicht vernieuwing.  
 

Ter vergroting van het draagvlak voor de archeologie onder de inwoners van Zuid-Holland door 
subsidie te verstrekken voor archeologische publieksactiviteiten, die leiden tot het zichtbaar 
maken van archeologische vondsten voor een breed publiek. 
 
De provincie Zuid-Holland hanteert een digitale aanvraag. Alle (subsidie)voorwaarden en de 
digitale aanvraag zelf zijn te vinden via deze link: https://www.zuid-
holland.nl/loket/subsidies/subsidies/@13858/archeologie-publiek/ 

Energie-infrastructuur op industrieterreinen in Zuid-Holland 

https://regieorgaan-sia.nl/financiering/raak-publiek/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/suvis
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/suvis
https://www.zuid-holland.nl/@27213/toerisme-subsidie/
https://www.zuid-holland.nl/@27213/toerisme-subsidie/
https://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/subsidies/@13858/archeologie-publiek/
https://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/subsidies/@13858/archeologie-publiek/
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De regeling subsidieert maximaal 25% van de investeringskosten tot een maximum van € 250.000. 
Deadline 1 juli 2021.  
 

De energie-infrastructuur op industrie- en bedrijventerreinen is vaak niet berekend op de 
overschakeling van bedrijven op duurzame energie zoals restwarmte of waterstof. Met de 
subsidieregeling draagt de provincie bij aan het verminderen van de CO2 uitstoot van de industrie 
en versterken en ondersteunen we de stap naar de economie van morgen. 
 
De provincie Zuid-Holland hanteert een digitale aanvraag. Alle (subsidie)voorwaarden en de 
digitale aanvraag zelf zijn te vinden via deze link: https://www.zuid-holland.nl/@26405/energie-
infrastructuur-industrieterreinen-zuid/ 

 
 
 

https://www.zuid-holland.nl/@26405/energie-infrastructuur-industrieterreinen-zuid/
https://www.zuid-holland.nl/@26405/energie-infrastructuur-industrieterreinen-zuid/
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Appendix- ambtelijke wederhoor rekenkameronderzoek RCK – verwerking opmerkingen 

Opmerkingen/wijzigingsverzoek Verwerkt in onderzoek 

- Inleiding: betrokkenen (wie zijn deze 
personen) 

- In de bijlage is de lijst opgenomen van 
geïnterviewde personen binnen de 
gemeente Katwijk 

- Deelvraag 1: lijst van uitvoeringsorganisatie 
subsidies 

- In de bijlage is bij D ‘overzicht nationale en 
regionale subsidies’ aangegeven bij welke 
instantie een subsidie kan worden 
aangevraagd en is een link opgenomen naar 
de subsidievoorwaarden en/of een digitale 
aanvraag. 

- Pagina 6: toevoegen en wijzigen van aantal 
voorstellen/woorden 

- Opgenomen en verwerkt op pagina 6 

- Aanpassing bedrijventerrein Het Heem - Verwerkt naar het bedrijventerrein ‘t Heen 
- Pagina 18: initieren.. aanvullen met diverse 

fondsen  
- Tekst aangevuld met tekst over diverse 

bestaande fondsen 
- Pagina 19: Aanvragen: opnemen  tekst: 

nationale en provincial regelingen hebben 
vaak een korte reactietermijn 

- Verwerkt in de tekst 

- Pagina 19: toevoegen.. ‘dat 
subsidiecoördinator een enkele maal… dat 
nog doorloopt in 2021’ 

- Tekst opgenomen bij 2e bullet op pagina 19, 
Aanvraag 

- Pagina 20: toevoegen ‘Bij Verantwoorden 
subsidies toevoegen: de verantwoording 
verloopt via de projectleider en de 
betreffende financieel adviseur’ 

- Tekst verwerkt 

- Pagina 20: een zwakke schakel dat nieuwe  
medewerkers (er) niet mee bekend zijn en 
deze nieuwe medewerkers ook niet bij de 
subsidiecoördinator bekend zijn. Dit staat of 
valt met terugkoppeling en wordt mede 
versterkt door de generieke 
functieomschrijvingen binnen de gemeente 
Katwijk. 

- Tekst verwerkt op pagina 20 

- Pagina 21 : toevoegen Duin- en bollenstreek - Verwerkt in de tekst als aparte bullet 
- Pagina 22: Uitleg ad niveau 1 - In beschrijving in de tabel is nadere 

toelichting gegeven op niveau 1 en niveau 2. 
- Pagina 23: Beschrijving 

samenwerkingsverband Economie071 - 
aanpassen 

- Is aangepast bij externe samenwerking 

- Pagina 25: aanpassing tekst zaaksysteem - Opgenomen in de tekst 
- Appendix B: wijzigen cultureel erfgoed in 

cultuur 
- Aangepast in Appendix B 

- Appendix B: wijzigingen opgenomen over 
basisschool en verwijderen van het woord 
‘waarschijnlijk’ 

- Aangepast in Appendix B 

- Appendix B: wijzigingen Omroep 
Bollenstreek 

- Aangepast in Appendix B 

- Appendix B: toevoeging Zoeterwoude aan 
deelnemers Economie071 

- Aangepast in Appendix B 
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- Appendix B: wijziging over BIZ - Aangepast in Appendix B 
- Appendix B: nuancering over arbeidsmarkt 

en onderwijs 
- Verwerk in Appendix B 

- Appendix B: aanpassing looptijd Unmanned 
Vallay 

- Aangepast in Appendix B 

- Appendix B: toevoegen: ‘op sommige 
plekken in de organisatie al veel ervaring 
opgedaan met ….. door medewerkers van 
Unmanned Valley’ 

- Verwerkt in Appendix B 
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(T) 071 - 406 5000, (F) 071 - 406 5065, IBAN: NL13BNGH0285120271, BIC: BNGHNL2G, KvK: 27.37.09.56 
 
Op alle opdrachten zijn, tenzij anders overeengekomen, de algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten gemeente Katwijk 2017 van 
toepassing. Deze zijn te raadplegen op www.katwijk.nl en www.overheid.nl 
 

*20733* 

Postbus 589 – 2220 AN Katwijk  

 Contactpersoon: 

Rekenkamercommissie Katwijk 

T.a.v. de heer M. van Hesteren 

Postbus 589  
2220 AN  Katwijk 

 

Erica Verkerk  

 

Afdeling: 

Concernzaken en Advies 

 

Te bereiken op: 

071- 406 5000 

e.verkerk@katwijk.nl  

 

Ons kenmerk: 

Z8827D20733 

 Bijlage(n):   1 

Verzenddatum:   03-06-2021 

Uw kenmerk: 1825897 

Onderwerp: Bestuurlijk wederhoor Eindrapport Rekenkamercommissie Europese subsidies  
 

Katwijk, 1 juni 2021 

 

Geachte heer Van Kesteren, 

 

Op 21 april stuurde u ons voor bestuurlijk wederhoor het eindrapport Europese subsidies.  

Wij hebben met belangstelling kennis genomen van het onderzoeksrapport. Wij vinden de 

uitkomsten van het onderzoek zeer waardevol en wij waarderen de heldere opsomming van 

de voor- en nadelen van de Europese subsidies. Dat helpt ons bij het focus houden op de 

meest kansrijke subsidies. Ook de top 5 prioriteiten die in het rapport wordt gegeven, zal 

zeker helpen bij het effectiever vormgeven van de subsidieverwerving. 

 

Wij herkennen ons in alle conclusies en nemen de aanbevelingen grotendeels over. Bijgaand 

sturen wij onze uitgebreide zienswijze, die betrekking heeft op de bevindingen, conclusies en 

aanbevelingen uit het eindrapport. 

  
In uw brief heeft u ook gevraagd of wij een plan van aanpak willen opnemen waarin naar 

voren komt op welke wijze wij concreet uitvoering denken te kunnen geven aan de 

aanbevelingen van de rekenkamercommissie. Het is belangrijk om de kwetsbaarheid bij het 

proces van de subsidies te verkleinen. De manier waarop moet nog worden bezien. Na een 

toezegging van het college aan de raad op 10 december over de inzet van een 

subsidiedeskundige, onderzoekt de gemeente momenteel of zij zich kan laten bijstaan door 

een gespecialiseerd bureau op het gebied van subsidiescans. De voorbereidingen in de 

vorm van oriëntatie, shortlist gespecialiseerde bureaus en vrijblijvende gesprekken zijn 

afgerond. Nu wordt een start gemaakt met het proces van inkoop /aanbesteding. De 

uitkomsten uit het rekenkameronderzoek ‘Subsidies’ worden hierbij ook meegenomen.  

 

 

 



2/2 Ons kenmerk: 

 Z8827D20733 

 

 

 

Hoogachtend, 
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Ook wordt vervolgens bekeken op welke manier de gemeente Katwijk het beste het benutten 

van subsidies kan vormgeven. 



Zienswijze van het college op het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie 
Europese subsidies

Inleiding
Ondersteund door het bureau Subsidies heeft de rekenkamercommissie een onderzoek uitgevoerd naar 
welke Europese subsidies aansluiten op de gemeentelijke agenda en of de gemeente voldoende is toegerust 
voor het succesvol verwerven van de subsidies.
Het rapport van bevindingen is in het kader van ambtelijk wederhoor aan de organisatie voorgelegd om 
overeenstemming te krijgen over de geconstateerde feiten. De ambtelijke reacties hebben tot een enkele 
aanpassing van het rapport geleid. Daarna heeft de rekenkamercommissie het rapport voorzien van 
conclusies en aanbevelingen.

In het vervolg van deze notitie treft u de vraagstelling van het onderzoek en de op grond hiervan 
geformuleerde conclusies en aanbevelingen van de rekenkamercommissie.
Cursief treft u de reactie van het college aan.

Vraagstelling van het onderzoek
De hoofdvraag in het onderzoek is: In hoeverre is de gemeente Katwijk voldoende geoutilleerd en klaar voor 
het binnenhalen en benutten van Europese subsidiemiddelen’?

De rekenkamercommissie heeft vervolgens een aantal deelvragen geformuleerd:

Deelvraag 1: Welke EU subsidies zouden kunnen worden aangesproken door de gemeente Katwijk? 
A) Welke Europese subsidieregelingen onder het nieuwe Meerjarenprogramma sluiten aan bij de ambities 
en doelstellingen van de gemeente Katwijk op de verschillende beleidsterreinen? 
B) Welke kosten, baten en risico’s gaan gepaard met deze subsidies in het licht van de aanvraag, de 
implementatie, en de (administratieve) verantwoording? 
C) Welke nationale en provinciale subsidieregelingen sluiten aan bij de gemeentelijke ambities de komende 
jaren, met name daar waar deze versterkend kunnen werken voor de Europese beleidsterreinen?

Deelvraag 2: In hoeverre is de gemeente Katwijk voldoende toegerust en gereed voor het verwerven van 
Europese subsidies? 
A) Welke Europese subsidies heeft de gemeente Katwijk in de afgelopen subsidieperiode 2014-2020 
aangevraagd en beschikt gekregen en hoe verhoudt dit zich tot vergelijkbare gemeenten? 
B) Hoe verloopt het huidige subsidieverwervingsproces binnen de gemeente Katwijk? Hoe is daarbij de 
rolverdeling en samenwerking intern en extern (met partners zoals de Provincie)? 
C) Hoe zou de gemeente Katwijk de aanpak (proces, organisatie) van subsidieverwerving kunnen 
verbeteren? 

Conclusies en aanbevelingen

Deelvraag 1: Welke EU subsidies zouden kunnen worden aangesproken door de gemeente 
Katwijk? 

A) Welke Europese subsidieregelingen onder het nieuwe Meerjarenprogramma sluiten aan 
bij de ambities en doelstellingen van de gemeente Katwijk op de verschillende 
beleidsterreinen? 

Tussenconclusie 1: Europese thema’s en subsidies onder MFK 21-27 die aansluiten bij de 
ambities van gemeente Katwijk
Binnen het Meerjarig Financieel Kader voor de periode 2021-2027 (MFK) liggen meerdere potentiële 
Europese financieringsmogelijkheden voor de gemeente Katwijk. Om de efficiëntie en slaagkans te 
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waarborgen kan de focus beter gelegd worden op een aantal thema’s die nauw aansluiten op lokale 
programma’s en projecten. De MFK-thema’s die daarbij het meest in lijn liggen met de ambities en 
doelstellingen van Katwijk en daardoor kansrijker zijn wanneer toch een selectie moet worden gemaakt, 
zijn:

1. Innovatie en digitaal (i.e. Research and Innovation)
De gemeente Katwijk heeft duidelijke ambities ter versterking en innovatie van de economie en 
werkgelegenheid. Daarbij vormt de ontwikkeling van Unmanned Valley als technologische Hub op het vlak 
van drone en scan innovatie al een goede basis. Uitbreiding en verdere ontwikkeling en verduurzaming van 
dit bedrijventerrein, maar ook van bedrijventerreinen en woon- en werkbuurten als Nieuw Valkenburg en ‘t 
Heen, lenen zich goed voor (mede)financiering uit Europese subsidieregelingen onder het MFK 21-27 mits 
daarbij de nadruk wordt gelegd op innovatie en internationale samenwerkingen.

2. Sociale cohesie (i.e. Regionale ontwikkeling en cohesie, investering in mensen, sociale cohesie en 
waarden)
- Verbetering van de bereikbaarheid, en dan met name de focus op duurzame en veilige mobiliteit, is ook 

een ambitie van de gemeente Katwijk. Niet alleen zal verduurzaming van de mobiliteit bijdragen aan de 
klimaatambities van de gemeente, de verbetering van de infrastructuur rondom woon- en werkverkeer 
zal ook een positieve bijdrage leveren aan economie en werkgelegenheid. Grotere projecten waarbij de 
focus ligt op verbetering van de regionale infrastructuur komen eveneens terug in Europese 
subsidieregelingen onder het MKF 21-27, echter positieve impact op interregionale/internationale 
handel en transport vormt daarbij wel een vereiste.

- Stimulering van sociale inclusie en werkgelegenheid onder jongeren is daarnaast ook een belangrijke 
speerpunt van de gemeente Katwijk. Veel van de concrete Katwijkse plannen, zoals het opzetten van 
een maatschappelijke agenda en een kennis- en cultuurcentrum, lijken zich echter qua omvang en 
karakter meer voor regionale en nationale regelingen te lenen dan voor Europese (zie ook Deelvraag 
1.B-C). Echter, de EC heeft het bevorderen van werkgelegenheid onder jongeren ook hoog op de agenda 
staan. De verwachting is dat er onder het MKF 21-27 ook openstellingen zullen komen die hierop 
aansluiten.

- Behoud en benutting van historisch en landschappelijk erfgoed, en dan met name gericht op Limes en 
de duin- en kuststreek, behoort ook tot de ambities van gemeente Katwijk. Op Europees niveau zijn er 
niet veel regelingen die dit thema ten grondslag hebben. Echter, regionale ontwikkeling -en dan met 
name gericht op sociale cohesie en cultuur- komt wel terug in Europese regelingen als Interreg.

3. Klimaatadaptatie (i.e. Omgeving en klimaat actie)
Net als de EU ambieert ook Katwijk een energieneutrale en klimaatbestendige omgeving. Juist door 
participatie in samenwerkingsverbanden als regio Holland Rijnland, Duin en bollenstreek en gemeente 
Leiden zijn er veel Europese subsidiemogelijkheden op het terrein van energietransitie en circulaire 
economie. De focus ligt hierbij veelal op pilot- en demonstratieprojecten van innovatie. N.B. dit kunnen ook 
demonstratieprojecten zijn waarbij een innovatie resulteert in de verduurzaming van stedelijk gebied.

Match ambities en doelstellingen gemeente Katwijk met Europese subsidieregelingen
Projecten die in aanmerking komen voor Europese subsidieregelingen onder het MFK21-27 betreffen veelal 
grote projecten (>500K inclusief cofinanciering), gericht op innovatie, en bevatten altijd samenwerkingen 
met MKB, universiteiten en hogescholen, en/of andere (internationale) gemeenten/instanties. Binnen de 
bovengenoemde -overlappende- thema’s zijn voor Katwijk met name de volgende Europese subsidies 
interessant om te onderzoeken:

 EFRO - Kansen voor West III 2021-2027 (€500 miljoen beschikbaar voor NL)
 REACT-EU (€90 miljoen beschikbaar voor West NL)
 Interreg – Interreg North West Europe (NWE) & North Sea Region (NSR) (€1 miljard beschikbaar)
 Horizon Europe (€85 miljard beschikbaar)
 LIFE (€5.45 miljard beschikbaar)
 European City Facility (EUCF)
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Reactie college: 
Wij herkennen ons in deze conclusie. Unmanned Valley heeft al een EFRO subsidie binnengehaald. We 
hebben hierbij de match van de gemeente Katwijk met deze subsidie al ervaren en hebben ervaren dat de 
toegevoegde waarde belangrijk was in een vliegende start van Unmanned Valley. 
We denken bovendien dat ook gezondheid (gezonde leefomgeving) een mogelijk thema kan zijn. 

Aanbevelingen RKK aangaande Deelvraag A: aansluiting Europese subsidieaanvragen op 
ambities en doelstelling gemeente Katwijk
In plaats van de focus te leggen op het brede scala aan Europese subsidiemogelijkheden die de EC aanbiedt, 
is het logischer en haalbaarder als de gemeente zich toespitst op een drietal thema’s die nauw aansluiten op 
gemeentelijke ambities. Binnen het MFK21-27 zijn er drie thema’s die nauw aansluiten op de ambities en 
doelstellingen van gemeente Katwijk:
1) Innovatie en digitaal;
2) Sociale cohesie; en
3) Klimaatadaptatie.

Binnen deze thema’s zijn genoeg Europese regelingen waarop aansluiting gezocht kan worden beschikbaar, 
maar gezien argumenten als benodigde projectgrootte, participatie van gemeenten in consortia, en 
toegankelijkheid lijken met name EFRO, Interreg, Horizon Europe en EUCF geschikt. 
Desalniettemin worden een aantal ambities en doelstellingen van de gemeente Katwijk, met name omtrent 
sociale samenhang, veiligheid en historisch en landschappelijk erfgoed, niet of amper vertegenwoordigd op 
Europees vlak. Daarnaast zijn deze projecten qua complexiteit, cofinanciering en omvang niet op grote 
schaal aan te raden (zie Deelvraag 1.B, C).

De afweging van het al dan niet aanvragen van Europese subsidies hangt sterk af van hoeveel energie en 
capaciteit men bereid is investeren. Daarom is -naast de inzet op verwerving door Katwijk van 
bovengenoemde drie thema’s van Europese fondsen- aan te raden ook gericht in te blijven zetten op 
regionale en nationale regelingen, die in sommige gevallen beter aansluiten op de gemeentelijke ambities en 
relatief toegankelijker zijn.

Samengevat is aan te raden meer maar ook selectiever Europese fondsen te benutten. Indien draagvlak, 
cofinanciering en/of aansluiting op de doelstelling niet toereikend zijn, kan gestart worden met kleinere 
regionale en nationale subsidiemogelijkheden. Op termijn kunnen deze kleinere financieringen het 
draagvlak creëren die nodig is voor de grotere Europese kansen.

Reactie college: 
Wij nemen deze aanbeveling over. Uit onze ervaringen blijkt wel dat ook bij aanvragen voor kleine 
regionale of nationale financieringen steeds vaker uitgebreide voorwaarden worden gesteld qua 
samenwerking tussen (kennis- e.a.) partners en investering.

Deelvraag 1B) Welke kosten, baten en risico’s gaan gepaard met deze subsidies in het licht 
van de aanvraag, de implementatie, en de (administratieve) verantwoording?

Tussenconclusie 2: Verhouding van kosten, baten en risico’s op Europees niveau
Europese regelingen leveren over het algemeen veel financiering en mogelijkheden op, echter ze gaan ook 
gepaard met hogere risico’s en kosten. De lage slagingskans, complexiteit van de aanvraag en omvang van 
het project en consortium maken het realiseren van Europese kansen een uitdaging. Een doelgerichte, 
gedegen en op ervaring beruste aanpak is daarbij nodig om de kansen op succes hoog te houden. Eenmaal 
gehonoreerd leveren Europese subsidies wel veel op. Niet alleen kan een grootschalig project in een keer van 
start gaan, het grote consortium verbreedt het netwerk waarvan gebruik kan worden gemaakt. Daarnaast 
bieden dergelijke grootschalige internationale projecten een goede basis voor vervolgprojecten en spin-off 
initiatieven.
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Reactie college: 
Wij herkennen ons in deze conclusie. Dit kan de uitkomst zijn.

Aanbevelingen RKK aangaande Deelvraag B: doelgericht en efficiënt nastreven van EU-
subsidies
Naar aanleiding van de bovenstaande bevindingen en conclusies doet de RKK een aantal aanbevelingen.
1. Bij aanvang en ontwikkeling van een project zal binnen de gemeentelijke organisatie steeds weer 

bewust de keuze dienen te worden gemaakt voor het al dan niet aanvragen van subsidie/inzetten van 
een subsidietraject (mits financiering technisch ook haalbaar) en in welke vorm (als penvoerder of als 
projectpartner). Een standaard kosten-baten analyse kan hierbij nuttig zijn om een inschatting te 
maken welke regeling het beste aansluit bij de concrete gemeentelijke doelstellingen. Daarbij kan 
worden gelet op onder andere: projectkosten, consortium opbouw, subsidiepercentage, slagingskans, 
complexiteit van de aanvraagprocedure, inspanning en draagvlak voor het implementatie en 
verantwoording proces. Een stroomschema of checklist t.b.v. de gemeentelijke organisatie kan hierbij 
functioneren als handig hulpmiddel om de kosten-baten analyse efficiënt uit te voeren.

2. Er is een bepaalde mate van kennis, expertise en draagvlak binnen de gemeente Katwijk nodig om ook 
de omvangrijkere en gecompliceerdere Europese projecten goed te kunnen aanvragen en uitvoeren. De 
benodigdheden om Katwijk beter toe te rusten op de omvangrijke Europese subsidies worden hierna 
verder uiteengezet in Deelvraag 2. Binnen een brede organisatie als een gemeente is het volgens 
algemene ervaringsgegevens daarbij niet realistisch volledig op Europese regelingen in te zetten. 
Daarbij leert de ervaringspraktijk van subsidieonderzoeksbureaus dat de toegankelijkere, 
overzichtelijkere, en ongecompliceerdere regionale en nationale regelingen een voor de hand liggender 
financieringsmiddel zijn waar grootschaliger op kan worden ingezet. Echter, EU-subsidies leveren over 
het algemeen meer op met betrekking tot financiering, verbreding van het netwerk en innovatie-
/kennisuitwisseling. Aan te raden is dat dergelijke EU-subsidies aansluiten op een van de thema’s waar 
binnen de gemeente Katwijk de prioriteit ligt (zie Deelvraag 1.C), om zodoende de efficiëntie en 
slagingskans te maximaliseren.

Reactie college:
Wij nemen deze aanbevelingen over. 

Deelvraag 1C) Welke nationale en provinciale subsidieregelingen sluiten aan bij de 
gemeentelijke ambities voor de komende jaren, met name daar waar deze versterkend 
kunnen werken voor de door de Europese fondsen gecoverde beleidsterreinen en subsidies?

Tussenconclusie 3: versterkende selectie van regionale, nationale en Europese 
subsidieregelingen
Gebaseerd op de ambities en doelstellingen van de gemeente Katwijk (Deelvraag 1.A) en de regionale, 
nationale en Europese subsidiemogelijkheden (Deelvraag 1.B, C) worden de volgende voor Katwijk kansrijke 
thematische paden geïdentificeerd.

1. (Digital) Innovation Hub gerelateerd aan Unmanned valley
Dit thematische pad is breed, internationaal en ambitieus opgezet. Hierdoor zijn er veel Europese maar ook 
regionale en nationale regelingen die aan kunnen sluiten op kennis- en innovatieontwikkeling, versterking 
en verduurzaming van het terrein, en economische weerbaarheid. Omvangrijke projecten met meerdere 
partijen als universiteiten en hogescholen, naburige gemeenten, MKB en ondernemingen en verenigingen 
kunnen worden opgezet. Specifiek zijn dit op Europees vlak REACT-EU, Horizon Europe, Interreg, LIFE en 
EUCF en op regionaal/nationaal vlak SRM en Energie-infrastructuur op industrieterreinen in Zuid-Holland.

2. Ontwikkeling van bedrijventerreinen gerelateerd aan Nieuw Valkenburg en ‘t Heen
Dit thematische pad is vooral gericht op de werkgelegenheid, stabiliteit en weerbaarheid voor/van inwoners 
en ondernemers in de gemeente. Hierdoor zijn er vooral veel regionale en nationale regelingen die aan 
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kunnen sluiten op de ontwikkeling, revitalisering, verduurzaming en energietransitie van de woon- en 
werkbuurten, verbetering van OV en infrastructuur en stimulering van regionale en nationale economische 
weerbaarheid. De projecten kunnen worden opgezet met de ‘gebruikers’, d.w.z. inwoners, MKB, 
ondernemers en verenigingen. Daarnaast kunnen ook samenwerkingen worden opgezet met naburige 
gemeenten en regio’s. Er zullen wellicht ook Europese regelingen zijn die aansluiten op de ambities en 
doelstellingen binnen dit thema, echter er wordt aangeraden om eerst de aanvraag en uitvoering van 
Europese regelingen onder het thematische pad 1. “(Digital) Innovation Hub gerelateerd aan Unmanned 
valley” af te wachten. Indien er voldoende draagvlak blijkt te zijn binnen de gemeente voor aanvraag, 
implementatie en verantwoording van dergelijke Europese regelingen is het haalbaar hier meer op in te 
zetten (zie Deelvraag 2). Specifiek zijn dit op Europees vlak REACT-EU, Horizon Europe, Interreg, LIFE en 
EUCF en op regionaal/nationaal vlak woningbouwimpuls voor gemeenten, verduurzaming 
bedrijventerreinen Zuid-Holland, SRM, Innovatiebudget Digitale Overheid, RREW, EAW, RAAK publiek, 
SUVIS en Energie-infrastructuur op industrieterreinen in Zuid-Holland.

3. Historisch en landschappelijk erfgoed gerelateerd aan Limes en de kuststreek
Dit thematische pad is gericht op verduurzaming, benutting, en behoud van de Katwijkse historische en 
landschappelijke kwaliteiten en erfgoed. Er zijn vooral veel regionale en nationale regelingen die aansluiten 
op de historische, archeologische, culturele, ecologische en toeristische waarde van de gemeente en 
omgeving. De projecten kunnen zelfstandig of in regionale samenwerkingen worden uitgevoerd 
(bijvoorbeeld bij regio Holland Rijnland, Duin en bollenstreek, etc.). Europese financieringsmogelijkheden 
vallen vooral onder Interreg. Daarbij zijn mogelijke regionale subsidies onder andere Toerisme Zuid-
Holland en Archeologie, publieksbereik Zuid-Holland.

Reactie college: 
Wij herkennen ons in deze tussenconclusies. Wij willen hieraan toevoegen dat er naast projectsubsidies 
ook nog een aantal andere financieringsmogelijkheden zijn. Ook specifieke uitkeringen en 
stimuleringsregelingen zoals voucherregelingen vergen en verdienen aandacht, bijvoorbeeld op het vlak 
van werkgelegenheid, onderwijs en zorg. Een ander voorbeeld zijn regelingen die de gevolgen van 
coronamaatregelen gedeeltelijk moeten opheffen of compenseren.

Aanbeveling ten aanzien van deelvraag C: Focus op 2 of 3 thema’s die strategisch met 
Europese, nationale en/of regionale fondsen kunnen worden gewaarborgd
In plaats van een ad-hoc aanpak waarbij her en der regelingen worden aangevraagd is het efficiënter om 
gebruik te maken van een doelgerichte aanpak. Door selectief 2 à 3 overkoepelende thema’s uit te kiezen die 
sterk overeenkomen met de ambities en doelstellingen van de gemeente Katwijk en daarop te focussen 
kunnen subsidies efficiënter worden aangevraagd.

Reactie college: 
Wij nemen deze aanbeveling deels over. Het is inderdaad zo dat dat efficiënter is. Wel moet daarbij niet 
ander laaghangend fruit uit het oog verloren worden (zie de reactie hierboven bij de tussenconclusie 
behorend bij deelvraag 1).

Deelvraag 2: In hoeverre is de gemeente Katwijk voldoende toegerust en gereed voor het 
verwerven van Europese subsidies?
A) Welke Europese subsidies heeft de gemeente Katwijk in de afgelopen subsidieperiode 
2014-2020 aangevraagd en beschikt gekregen en hoe verhoudt dit zich tot vergelijkbare 
gemeenten?
B) Hoe verloopt het huidige subsidieverwervingsproces binnen de gemeente Katwijk? Hoe 
is daarbij de rolverdeling en samenwerking intern en extern (met partners zoals de 
Provincie)? 
C) Hoe zou de gemeente Katwijk de aanpak (proces, organisatie) van subsidieverwerving 
verder kunnen verbeteren? 
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Aanbevelingen RKK
Naar aanleiding van het onderzoek doet de RKK een aantal aanbevelingen. De aanbevelingen hebben 
grotendeels betrekking op het inbouwen van meer waarborgen voor een effectieve subsidieverwerving. Ten 
aanzien van het subsidieverwervingsbeleid doet de RKK de volgende aanbevelingen. Hiervoor stelt de RKK 
een top 5 prioriteiten (van hoog naar laag) voor:

1. Investeer in subsidiemanagement
Het verwerven van subsidies kost tijd en vergt kennis en vaardigheden die momenteel niet tot de 
kerncompetenties van de beleidsmedewerkers behoort. Specialistische ondersteuning voor de medewerkers 
die met subsidieprocessen te maken hebben dient aanwezig te zijn. Dit is een belangrijke randvoorwaarde 
op de inhoudelijk aanwezige beleids- en projectkennis en leidt tot een vergroting van de doelmatigheid. Het 
is van belang om een zichtbare subsidiecoördinator te hebben binnen de organisatie die afdelingen proactief 
kan attenderen op subsidiemogelijkheden en kan ondersteunen bij de andere onderdelen van het 
subsidieverwervingsproces. Het verbreden van de rol en verantwoordelijkheid van de subsidiecoördinator 
binnen de gemeente Katwijk kan hiertoe een belangrijke bijdrage leveren. Wel of niet investeren hangt af 
van de ambities van de gemeente. 

2. Informatievoorziening 
Met de recente toegang van de gemeente Katwijk tot de subsidiedatabase is er een goede stap vooruit gezet 
met betrekking tot de informatievoorziening over subsidies. Het lopende abonnement biedt de mogelijkheid 
om naast de subsidiecoördinator nog vier andere collega’s toegang te geven tot de database. Hiermee 
vergroot de informatieverstrekking over subsidieregelingen automatisch. 

3. Borging en structurering (verantwoording subsidies) 
Hanteer een uniforme werkwijze en procedure voor het verwerven van subsidies. Wanneer dit structureel 
wordt ingezet wordt het bewustzijn vergroot en kan een optimaal rendement worden behaald. Neem 
bijvoorbeeld een vast onderdeel ‘subsidiemogelijkheden’ op bij project of collegevoorstellen. Ook een 
verantwoordingskalender en een standaard werkwijze bij dossier opbouw helpen hierbij. Hierdoor kunnen 
deadlines voor het indienen van declaraties worden gevolgd. 

Zowel binnen de ambtelijke organisatie als binnen de raad wordt weinig informatie gedeeld over subsidies. 
Het ontbreekt de organisatie aan een duidelijk overzicht. Dit probleem kan grotendeels opgelost worden 
door een- of tweemaal per jaar bij de raad aan te geven waar het geld vandaan komt. Momenteel ontbreekt 
hiervoor een duidelijk overzicht. Zorg er dus in de toekomst voor dat er een overzicht beschikbaar is en dat 
deze tweemaal per jaar aan de raad voorgelegd wordt. 

4. Creativiteit 
Wees creatief. Kijk over de grens van een (vakafdeling) project heen. Wellicht bieden aanverwante projecten 
goede mogelijkheden tot verknoping tot één goed subsidieproject. Integrale projecten bieden veelal betere 
subsidiekansen. Binnen Katwijk liggen kansen om de ambities rondom Unmanned Valley, duurzame 
mobiliteit en historisch erfgoed met elkaar te verbinden. 

5. Vier successen 
Subsidiesuccessen kunnen het draagvlak verder verhogen. Daarbij is het essentieel dat ook bestuur en 
management het belang van subsidieverwerving blijven uitdragen en dat dient ook in Katwijk te gebeuren. 
Subsidies worden door de buitenwereld steeds meer beschouwd als een beloning voor gewenst (innovatief) 
gedrag. Maak daarom de projecten die subsidie hebben verkregen dan ook bekend binnen de gemeente 
(best practices) en aan de buitenwereld i.c. partners, investeerders, subsidieverstrekkers en fondsen. Dit 
levert een positief imago op en doorgaans een betere slaagkans bij nieuwe subsidieaanvragen. Daarmee 
wordt het subsidiebewustzijn vergroot in de organisatie.
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Reactie college:
Wij herkennen deze top vijf en nemen deze aanbevelingen deels over. 

Bij punt 3 wordt opgemerkt dat het streven naar een uniforme werkwijze en procedure voor het 
verwerven van subsidies een goede aanbeveling is. Wel is het zo dat subsidies voor verschillende 
taakvelden (het sociale / maatschappelijke taakveld, het toeristisch / economisch taakveld, het taakveld 
fysiek / openbare ruimte / mobiliteit) vaak erg verschillen qua doel, aanvraag en verantwoording etc., 
waardoor informatie-uitwisseling en standaardisatie van werkwijze niet altijd meerwaarde heeft.

Ook kan bij dit punt gemeld worden dat bij projecten standaard het item subsidies is opgenomen in de 
documentindeling. Bij voorstellen voor college en raad is dat niet het geval en deze aanbeveling nemen wij 
ook niet over. Er zijn vele collegevoorstellen en raadsvoorstellen waarbij Europese subsidies geen rol 
spelen en het kopje overbodig is. Wij zetten in op de hieronder gedane aanbevelingen 1 en 3 om daarmee 
de bewustwording van mogelijkheden tot subsidieverwerving in de ambtelijke organisatie te vergroten en 
de rol van de subsidiecoördinatie beter in het gemeentelijke proces te verankeren.

Tot slot wordt bij punt 3 de aanbeveling gedaan om de raad een overzicht te geven van de subsidies. Wij 
nemen de aanbeveling over om de gemeenteraad vaker te informeren over de subsidieaanvragen van de 
gemeente Katwijk. Bezien wordt nog op welke manier we dat zullen vormgeven.

In het rapport wordt bij deelvraag 2 ook nog gesproken over cofinanciering. Het opzetten van een post in 
de begroting voor cofinanciering vergt een andere gedachte / werkwijze dan die nu in de gemeente 
Katwijk gebruikelijk is. Vanuit beleidsdoelen worden acties / programma’s en investeringen geïnitieerd. 
Deze komen al dan niet op het Meerjaren Investeringsplan (MIP) terecht. Vervolgens wordt daarbij 
gekeken of er subsidieregelingen van toepassing zijn. Er wordt dus vanuit beleid gekeken naar middelen.
 De aangedragen suggestie om een post cofinanciering in de begroting op te nemen gaat uit van een 
andere gedachtegang. Vanuit beschikbare subsidies zoeken naar beleidsdoelen om uit te voeren. Hoewel 
dit in sommige gevallen goed kan uitpakken (het betreffende beleid was toch al gestart) zal in het 
merendeel van de gevallen een goede afweging van nut en noodzaak van de cofinanciering onderbelicht 
blijven. 

Aanbevelingen
De RCK wil de gemeente Katwijk op basis van dit onderzoek de volgende aanbevelingen doen:

1. Rol subsidiecoördinatie - meer inbedden in organisatie
Geadviseerd wordt om de rol van de subsidiecoördinator uit te breiden naar een volledige formatieplaats. 
Het voorstel is om de subsidiecoördinatie bij meerdere ambtenaren te beleggen. Daarmee kan een meer pro-
actieve houding richting alle afdelingen worden ingenomen om hen uitgebreider te kunnen informeren en te 
adviseren over toekomstige subsidiemogelijkheden. Tevens wordt hiermee meteen ook de huidige 
kwetsbaarheid weggenomen doordat de subsidiecoördinatie nu is belegd bij één persoon die de functie 
bovendien parttime verricht.

Reactie college: 
Deze aanbeveling nemen we deels over. Het is belangrijk om de kwetsbaarheid bij het proces van de 
subsidies te verkleinen. De manier waarop moet nog worden bezien. Na een toezegging van het college 
aan de raad op 10 december over de inzet van een subsidiedeskundige, onderzoekt de gemeente momenteel 
of zij zich kan laten bijstaan door een gespecialiseerd bureau op het gebied van subsidiescans. De 
voorbereidingen in de vorm van oriëntatie, shortlist gespecialiseerde bureaus en vrijblijvende gesprekken 
zijn afgerond. Nu wordt een start gemaakt met het proces van inkoop /aanbesteding. De uitkomsten uit 
het rekenkameronderzoek ‘Subsidies’ worden hierbij ook meegenomen. Ook wordt vervolgens bekeken op 
welke manier de gemeente Katwijk het beste het benutten van subsidies kan vormgeven.
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2. Inzet op regionale samenwerking om subsidies te verzilveren
De ontwikkeling is gaande dat gemeenten steeds meer via samenwerking subsidies verwerven. Als ‘stand 
alone’ gemeente zijn niet alleen de administratieve lasten hoger maar is tevens minder subsidie beschikbaar. 
Participeren in (kennis)netwerken en samenwerkingsverbanden vergroot de kansen op subsidieverwerving 
en verlaagt de lasten(druk).
Geadviseerd wordt om inzichtelijk te maken met welke publieke partijen gemeenschappelijke 
belangen/prioritaire doelen worden gedeeld en mede op basis daarvan actief te participeren in bestaande 
of nieuwe subsidienetwerken en samenwerkingsverbanden.

Reactie college:
Wij nemen deze aanbeveling over.

3. Opbouw subsidiekennis
Het merendeel van de geïnterviewde personen geeft aan dat er behoefte aan is verdere kennisopbouw over 
subsidieverwerving.
Investeer in een systematische vorm van kennisontwikkeling en kennisborging, het ordenen van 
subsidiekansen in overzichten die voor meerdere medewerkers beschikbaar zijn of in het opstellen van 
procesbeschrijvingen/checklisten voor het verzamelen en ordenen van informatie over subsidies.
De aanbeveling is om met regelmaat organisatiebrede workshops of in company bewustwordingssessies te 
organiseren waarin alle onderdelen van het subsidieverwervingsproces aan bod komen. Het heeft de 
voorkeur om een consultancy bureau hierbij te betrekken die aan het begin van dit traject de organisatie en 
de subsidiecoördinatoren van de juiste expertise kan voorzien om van daar uit kennis over 
subsidieverwerving binnen de gemeente verder op te bouwen. Verder is de aanbeveling om ook de 
gemeenteraad met enige regelmaat maar in ieder geval via een workshop te informeren over de uitkomsten 
van dit onderzoek. 

Reactie college: 
Wij nemen deze aanbeveling over. Het is inderdaad belangrijk dat de kennis en vaardigheden rondom 
subsidieaanvragen breed in de organisatie ligt en niet afhankelijk is van enkele medewerkers. Ook 
blijvende aandacht voor dit onderwerp is nuttig. Bekeken wordt nog hoe we deze aanbeveling concreet 
kunnen vormgeven.  Daarnaast zullen wij zoals hierboven al is aangegeven de gemeenteraad vaker 
informeren over de subsidieaanvragen van de gemeente Katwijk. Bezien wordt nog op welke manier we 
dat zullen vormgeven.

4. Besluitvormingsprocedure – om bewustwording te vergroten
Geadviseerd wordt om in de relevante B&W-voorstellen een apart kopje/een aparte toets ‘is er gekeken 
naar/rekening gehouden met mogelijke subsidies’ op te nemen. Om daarmee de bewustwording van 
mogelijkheden tot subsidieverwerving in de ambtelijke organisatie te vergroten en de rol van de 
subsidiecoördinatie beter in het gemeentelijke proces te verankeren.

Reactie college: 
Wij nemen deze aanbeveling niet over. Er zijn vele collegevoorstellen en raadsvoorstellen waarbij 
Europese subsidies geen rol spelen en het kopje overbodig is. Wij zetten in op de hierboven gedane 
aanbevelingen 1 en 3 om daarmee de bewustwording van mogelijkheden tot subsidieverwerving in de 
ambtelijke organisatie te vergroten en de rol van de subsidiecoördinatie beter in het gemeentelijke proces 
te verankeren.


