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Betreft: Europese subsidies aan  decentrale overheden 

 

Geacht college, 

 

Gemeenten en Provincies staan voor grote opgaven en uitdagingen. Europese subsidieprogramma’s bieden hiervoor 

ondersteuning. 

De gemeentelijke begroting van Drechterland staat de komende jaren  onder druk . Het vinden van extra  inkomsten voor 

de gemeentekas lijkt de SPD dan ook meer dan welkom. Op de website van www.vindensubsidies.nl  vonden wij  de 

onderstaande informatie . 

 

Voor welke uitdagingen staan gemeenten en provincies de komende jaren? 

• het realiseren van doelen op het gebied van klimaat en energietransitie 
• stedelijke herstructurering 
• duurzame mobiliteit 
• economische ontwikkeling en werkgelegenheid 
• verbeteringen in de gezondheidszorg en het onderwijs 
• het stimuleren van groei binnen de creatieve en culturele sector en de bescherming van het erfgoed 

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. 

Vragen: 

1. Is het college bekend met deze informatie? 
2. Indien het  bij u bekend is wat heeft u tot nu toe gedaan met deze informatie ? 
3. Indien het niet bij u bekend is waarom bent u hier niet van op de hoogte? 
4. Bent u bereid  een onderzoek te doen naar beschikbare Europese subsidies voor onze gemeente 

en de raad daar over te informeren? 

5. Is er voldoende kennis en expertise binnen de organisatie beschikbaar om een Europees traject op te  
Starten? 

6.  Is de interne organisatie in staat om met het verwerven van Europese subsidie aan de slag te gaan en met 
een interne wervingsstrategie? 

7. Bent u voornemens of maakt u al gebruik van het Europese  subsidie verwervingsplan  EU wise? 
8. Bent u bekend met de recent  door de VNG gelanceerde website  Europese subsidiewegwijzer? 

 
9. Indien er te weinig of geen kennis, expertise, beschikbare capaciteit is binnen de  SED organisatie, wat gaat u 

doen om dat op te lossen? 
 

 
                     
Namens de Seniorenpartij Drechterland 
 
Fractie Seniorenpartij Drechterland 
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