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Onderwerp  

Deelname Regionaal Stimuleringsfonds (RSF). 

 

Kennisnemen van 

De deelname van West Betuwe in het Regionaal Stimuleringsfonds (RSF) en inzet van het bedrag dat 

bedoeld was voor het West Betuws Investeringsfonds (WIF). 

 

Inleiding 

Door Regio Rivierenland is in 2021 een verzoek gedaan om het Regionaal Investeringsfonds (RIF) te 

continueren voor een bijdrage van 2 euro per inwoner per jaar. Bij de behandeling van de economische 

visie op 30 juni 2021 heeft het college aan de raad voorgesteld om deel te nemen aan het RIF in plaats 

van een lokaal investeringsfonds (WIF) op te tuigen. Via een amendement heeft de gemeenteraad 

besloten dit voorstel van het college niet over te nemen. Bij de behandeling van het Regionaal 

Economisch ambitiedocument 2022 – 2025 is tevens een koppeling gemaakt met de 

doorontwikkeling van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) naar een Regionaal Stimuleringsfonds 

(RSF). 

De gemeente West Betuwe heeft vervolgens aan het Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB) 

van de Regio Rivierenland aangegeven 1 euro per inwoner beschikbaar te stellen. De overige 7 

gemeenten hebben wel 2 euro per inwoner beschikbaar gesteld. Het AB van de Regio Rivierenland 

heeft onze gemeente vervolgens gemeld dat zij het RSF verder uitwerken met de 7 gemeenten zonder 

de gemeente West Betuwe. 

In het nieuwe coalitieprogramma 2022 – 2026 staat vermeld dat er geen lokaal fonds wordt opgericht 

en dat aansluiting wordt gezocht bij het Regionaal Stimuleringsfonds. 

Regio Rivierenland heeft gemeld dat de planning is om het stimuleringsfonds voor ondernemers per 

15 juni 2022 open te zetten.  

Gelet op het coalitieprogramma 2022 – 2026, de termijn van openstelling van 15 juni 2022 van het 

stimuleringsfonds en de mogelijkheid voor het indienen van projecten door onze ondernemers is in de 

collegevergadering van 17 mei 2022 besloten deel te nemen aan het Regionaal Stimuleringsfonds.  

 

Kernboodschap 

De gemeente West Betuwe gaat deel nemen aan het Regionaal Stimuleringsfonds per 15 juni 2022 en 

zet daar de middelen voor in die waren bedoeld voor het lokaal investeringsfonds.  
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Consequenties 

Een West Betuws Stimuleringsfonds (WIF) wordt niet ingesteld. 

 

Financiën 

Binnen de begroting is 1 euro per inwoner beschikbaar voor het RSF en 1 euro per inwoner voor een 

lokaal investeringsfonds (WIF). Door deze samen te voegen kan worden voldaan aan de uitvraag van de 

Regio Rivierenland voor 2 euro per inwoner. Deze wijziging valt onder het mandaat van het college en 

wordt verwerkt in de begroting via de najaarsrapportage. 

 

Communicatie 

Het college heeft Regio Rivierenland in kennis gesteld van het besluit tot deelname. 

 

Vervolg 

Niet van toepassing. 

 

Bijlage(n) 

Geen. 

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de loco-gemeentesecretaris,                de burgemeester, 

Philip Bosman    Servaas Stoop  

 

 


