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Geachte heer Baali,

In uw bovenvermelde brief heeft u vragen gesteld over Europese subsidies voor 
Steenbergen. Na een algemeen deel over het onderzoek waar u naar refereert, 
hebben we uw vragen hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen 
ons antwoord daarop.

Algemeen
In een uitzending van de NOS op 17 mei jl. zijn de uitkomsten van een onderzoek 
naar de ontvangst van Europese subsidies in de Nederlandse gemeenten 
gepresenteerd. Uit dit onderzoek bleek dat de gemiddelde gemeente C 60 per 
inwoner aan Europese subsidies ontvangt. Voor de gemeente Steenbergen gaat 
het om C 33 per inwoner.

Het onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau ERAC. Op basis van openbare 
data monitoren zij sinds 2014 alle Europese subsidies die voor projecten in 
Nederland worden uitgekeerd. In hun onderzoeksverantwoording geven zij aan 
dat ze zo goed mogelijk proberen te herleiden waar het geld belandt. Niet alle 
subsidies blijken goed te herleiden tot een gemeente. Waar een directe herleiding 
niet mogelijk bleek, heeft ERAC een inschatting gemaakt aan welke gemeente(n) 
bedragen kunnen worden toegerekend.

Uit telefonische navraag bij ERAC blijkt dat de bedragen uit het onderzoek 
betrekking hebben op alle Euro's die een link hebben met de desbetreffende 
gemeente. Dit kunnen subsidiebedragen zijn die door het bedrijfsleven, 
organisaties die zich richten op onderzoek ŭ opleiding en de overheid ontvangen 
zijn. ERAC verwees naar het artikel "Putten uit de EU-potten" dat in april 2019 in 
Binnenlands Bestuur is verschenen. Dit artikel is als bijlage bij deze brief gevoegd.

In het artikel staat een verdeling per type organisatie en waar het om de publieke 
sector gaat een verdeling naar type subsidieontvanger. Toepassing van deze 
verdeling levert het volgende beeld op:
Van de totale subsidie komt 26,700Z) terecht bij de overheid. Van deze 26,7007o 
heeft 29,2307o betrekking op gemeenten. Wanneer deze percentages worden 
toegepast op de C 33 per inwoner (zie 1e alinea onder algemeen) komt dit neer
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op: 0,267 x 0,2923 x C 33 = afgerond ruim C 2,50 per inwoner. In dit licht zullen wij 
uw vragen beantwoorden.

Vraag 1
Is het college het met de PvdA eens dat de gemeente Steenbergen zo veel als 
mogelijk gebruik dient te maken van Europese subsidies?
Ons antwoord
Ja.

Vraag 2
Is het college van mening dat de gemeente Steenbergen maximaal inzet op het 
verkrijgen van Europese subsidies?:

a. Zo ja, wat is de reden dat de gemeente Steenbergen in 2018 geen 
Europees subsidiegeld heeft ontvangen op het gebied van:
i. Cultuur en Samenleving?
ii. Energie?
iii. Mobiliteit en Infrastructuur?
iv. Zorg en Welzijn?

b. Zo nee, is het college bereid om te onderzoeken welke mogelijkheden er 
liggen om meer EU-subsidies te verkrijgen voor de komende járen, om 
vervolgens de gemeenteraad over de onderzoeksresultaten te 
informeren? En wat is de reden dat de gemeente Steenbergen in 2018 
geen Europees subsidiegeld heeft ontvangen op de bij vraag 2a 
benoemde terreinen?

Ons antwoord
Nee.
Het verkrijgen en behouden van toegezegde Europese subsidies is een complexe 
materie. Onze inzet daarop is voor verbetering vatbaar. We hebben daarom een 
extern subsidieadviesbureau opdracht gegeven een subsidiescan uit te voeren. In 
deze scan wordt inzicht gegeven welke subsidiekansen er voor Steenbergse 
projecten en plannen op Europees, nationaal als provinciaal niveau bestaan.
Wij zijn graag bereid de uitkomsten van de subsidiescan met de gemeenteraad te 
delen.

Vraag 3
Graag ontvangt de PvdA in de bijlage van de antwoorden op deze vragen een 
overzicht met de EU-subsidies die de gemeente Steenbergen in de járen 2014- 
2018 heeft ontvangen. Hierbij zijn wij op zoek naar de totale subsidiehoogte per 
jaar (en per hoofd van de Steenbergse bevolking) en naar de verschillende 
projecten/aanvragen in elk specifiek jaar, inclusief een korte omschrijving per 
project/aanvraag. Ook ontvangt de PvdA graag gegevens omtrent de totale 
Steenbergse subsidiehoogte in de járen 2014-2017 ten opzichte van de jaarlijkse, 
gemiddelde subsidiehoogte in gemeenteland. Kan het college hier zorg voor 
dragen?
Ons antwoord:
In de periode 2014-2017 heeft de gemeente Steenbergen geen EU-subsidies 
ontvangen. De ISD Brabantse Wal heeft wel een aantal EU-subsidies ontvangen uit 
het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO). Mogelijk dat ook andere verbonden partijen EU-subsidies 
ontvangen hebben, die aan (inwoners van) de gemeente Steenbergen ten goede
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zijn gekomen. Het voert nu te ver om dit voor alle verbonden partijen te 
onderzoeken.

Vraag 4
Is het college van mening dat inwoners van de gemeente Steenbergen voldoende 
hulp krijgen bij het vinden van de juiste subsidies, zowel op Europees als op 
nationaal, provinciaal, of lokaal niveau?

a. Zo ja, welke statistische gegevens overtuigen het college hiervan?
b. Zo nee, wat gaat het college doen om hier verandering in aan te 

brengen?
Ons antwoord:
Nee.
Het is ons bekend dat er voor initiatieven vanuit de samenleving andere, veelal 
particuliere, fondsen beschikbaar zijn, waar gemeenten geen aanspraak op 
kunnen maken. Uit gesprekken die wij voeren blijkt dat het vinden van deze 
subsidies soms lastig is. In de opdracht voor de subsidiescan (zie ons antwoord op 
vraag 2) is naast het inzichtelijk maken welke subsidiemogelijkheden er zijn voor 
de gemeentelijke projecten en plannen ook opgenomen het in beeld brengen van 
de subsidie- en fondsenkansen voor organisaties en instellingen binnen de 
gemeente, waarbij de focus vooral, maar niet uitsluitend, ligt op de thema's 
leefbaarheid, cultuur, erfgoed en duurzaamheid.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,

Belt, MBA
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