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Onderwerp : Besluit deelname aan het Regionaal Stimuleringsfonds voor de periode 
2022-2025 

 
 
Geacht College, 

 
Het Algemeen Bestuur van uw gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland heeft kennis 
genomen van het Raadsbesluit van de gemeente West Betuwe van 28 september 2021 om voor 

de periode 2022-2025 een lagere bijdrage, dan door het Algemeen Bestuur voorgesteld, 
beschikbaar te stellen aan het Regionaal Stimuleringsfonds (RSF). Via deze brief willen wij u 
namens het Algemeen Bestuur kenbaar maken dat wij dit erg betreuren en u hierbij informeren 
over het vervolgproces inzake het opzetten van het Regionaal Stimuleringsfonds. 

 
Besluit inzake Regionaal Stimuleringsfonds 
Het Regionaal Stimuleringsfonds, de doorontwikkelde versie van het Regionaal Investeringsfonds 
(RIF), is bedoeld voor het stimuleren van de economische innovatiekracht binnen onze regio zoals 
verwoord staat in het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025. Het is een belangrijk 
instrument om de ambities van het Regionaal Economisch Ambitiedocument te verwezenlijken, 

stakeholders uit de regio hierbij te betrekken en functioneert daarnaast als het visitekaartje naar 
externe partners van FruitDelta Rivierenland. Inmiddels is bekend dat zeven van de acht 
gemeenteraden conform voorstel hebben ingestemd met de opzet van, en de daarbij gevraagde 
hoogte van de gemeentelijke inleg (zijnde 2 euro per inwoner per jaar) voor, het Regionaal 
Stimuleringsfonds.   

 
De hierdoor ontstane situatie is op verzoek van het Algemeen Bestuur besproken door de Economic 

Board FruitDelta Rivierenland. De Economic Board heeft hierover een advies uitgebracht. Mede op 
basis van dit advies heeft het Algemeen Bestuur in zijn vergadering d.d. 12 januari 2022, de voor- 
en nadelen van verschillende scenario’s (als gevolg van de ontstane situatie) voor het oprichten 
van het Regionaal Stimuleringsfonds kunnen wegen en vervolgens besloten om het Regionaal 
Stimuleringsfonds met zeven gemeenten op te zetten.  
 
Het regionale argument van een gelijk speelveld onder de deelnemende gemeenten is 

zwaarwegend geweest in relatie tot het besluit. Wij menen daarbij, zo goed als in de ontstane 
situatie mogelijk wordt geacht, recht te doen aan de verschillende belangen in onze regionale 
samenwerking. Tegelijkertijd benadrukt het Algemeen Bestuur dat dit besluit niet ten koste mag 
gaan van: 
 

- Het stimuleren van de innovatiekracht in de gehele regio; 

- De regionale samenwerking tussen gemeenten middels het Regionaal Economisch 
Ambitiedocument. 
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Met behulp van het genoemde besluit en de onderstaande uitwerking hiervan meent het Algemeen 
Bestuur dat aan deze randvoorwaarden ook in de nieuwe situatie kan worden voldaan. 
 
Uitwerking 
De gemeenteraad van West Betuwe heeft besloten een lokaal fonds (WIF) op te richten, met een 
inleg van jaarlijks 1 euro per inwoner, om de economie te stimuleren. Ondernemers uit de 

gemeente West Betuwe kunnen hier projecten indienen die bijdragen aan het stimuleren van de 
economie, waarbij we vragen om de regionale uitstraling van een project in de beoordeling mee te 
nemen. De gemeente West Betuwe levert, als gevolg van het besluit van het Algemeen Bestuur, 
geen bijdrage aan het Regionaal Stimuleringsfonds. Dit betekent echter ook dat aanvragers uit de 
gemeente West Betuwe geen aanspraak kunnen maken op dit regionale fonds.  
 
Het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland doet de suggestie om uw gemeenteraad voor te 

stellen om, als een gevolg van dit besluit, het vrijgevallen bedrag van 1 euro per inwoner toe te 
voegen aan het reeds beschikbaar gestelde budget voor het lokale fonds, ook bekend als WIF. 

Hierdoor kan er regiobreed dan nog de mogelijkheid ontstaan om gezamenlijk de innovatiekracht 
te stimuleren. Hierbij is helaas nog wel het onderscheid dat in West Betuwe de beoordeling van 
projecten binnen de gemeente West Betuwe vanuit een lokale context gebeurt, en bij de andere 
gemeenten vanuit een regionale context wordt voortgezet met inzet van de Economic Board. 
 

Samenwerking 
Het Algemeen Bestuur en de Economic Board willen hun opgedane kennis en ervaringen met het 
opzetten en openstellen van het fonds delen met de gemeente West Betuwe. Dit zodat er 
gezamenlijk opgetrokken kan worden met betrekking tot de 2 fondsen en waar mogelijk verbinding 
gelegd kan worden. Aanvragen van ondernemers en ondernemende burgers uit de gemeente West 
Betuwe zullen wij ook richting het lokale fonds van de gemeente West Betuwe geleiden.  

 
Tot slot 
De instandhouding van een breed gedragen stimuleringsfonds, met gelijke inleg vanuit elke 
gemeente, is van belang voor verwezenlijken van onze economische ambities en het stimuleren 

van de innovatiekracht en regionale samenwerking. Het hebben van een dergelijk fonds heeft 
de afgelopen periode ook bijgedragen aan een goede samenwerking met de andere overheden 
zoals provincie en rijk. Om die reden stelt het Algemeen Bestuur dat een (eventuele) 

toekomstige toetreding van de gemeente West Betuwe in het Regionaal Stimuleringsfonds, -
onder gelijke voorwaarden- tot de mogelijkheden behoort en ook wenselijk is. 
 
Wij vragen u dit voorstel, met betrekking tot de gewijzigde bestemming van het beschikbaar 
gestelde bedrage aan het Regionaal Stimuleringsfonds, aan uw raad voor te leggen. Graag 
maken wij op korte termijn een afspraak om in gesprek te gaan over dit voorstel en een nadere 
mondelinge toelichting op de inhoud van deze brief te kunnen geven. 

 
Hoogachtend, 
Namens het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland, 
De secretaris,  de voorzitter, 

 

 

 
 
Mr. J.W.A. Hakkert Ir. J. Beenakker 


