
 

 

 

Informatienota 
Datum vergadering : 29 maart 2022 

Registratienummer : GZDGWB/409984 

Informatienotanummer : 2022/IN033 

Portefeuillehouder : Ed Goossens 

Bijlage(n) : 1 

Onderwerp : Regionaal Stimuleringsfonds (RSF) 

 

 

Onderwerp  

Geen deelname Regionaal Stimuleringsfonds (RSF) 

 

Kennisnemen van 

Het besluit van het Algemeen Bestuur van de Regio Rivierenland om zonder West Betuwe verder te 

gaan met het Regionaal Stimuleringsfonds (RSF). 

 

Inleiding 

In de raadsvergadering van 28 september 2021 heeft u het Regionaal economisch ambitiedocument 

2022 – 2025 (REA) vastgesteld. Tevens is besloten om het Regionaal Investeringsfonds (RIF) door te 

ontwikkelen naar een Regionaal Stimuleringsfonds (RSF). Om dit fonds te voeden heeft het Algemeen 

Bestuur van de Regio Rivierenland verzocht twee euro per inwoner beschikbaar te stellen. In de 

vergadering van 30 juni 2021 en 28 september 2021 heeft de gemeenteraad één euro per inwoner 

beschikbaar gesteld voor het RSF. 

 

In de vergadering van 12 januari 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de Regio Rivierenland het REA 

vastgesteld. In deze vergadering is tevens geconstateerd dat 7 van de 8 gemeenten ook twee euro per 

inwoner beschikbaar willen stellen voor de doorontwikkeling van het RSF. West Betuwe is de enige 

gemeente die geen twee euro beschikbaar wil stellen. Dit heeft ertoe geleid dat het Algemeen Bestuur 

van de Regio Rivierenland heeft besloten om het RSF verder vorm de geven met zeven gemeenten, 

exclusief gemeente West Betuwe. De overige overwegingen van het Algemeen Bestuur zijn verwoord 

in de bijgaande brief. 

 

Het Algemeen Bestuur van de Regio Rivierenland biedt wel de mogelijkheid aan West Betuwe om deel 

te nemen aan het RSF, mits wordt voldaan aan een inleg van twee euro per inwoner. 

 

Kernboodschap 

De gemeente West Betuwe neemt niet deel aan het RSF.  

 

Consequenties 

Doordat West Betuwe niet  deelneemt aan het RSF komt in beginsel één euro per inwoner vrij 

beschikbaar. Om een gelijk speelveld te houden met omliggende gemeenten wordt de vrijgekomen 

één euro per inwoner toegevoegd aan het West Betuws Investeringsfonds (WIF). Het WIF  bestaat dan 

uit twee euro per inwoner. 
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Mogelijke consequenties (minder kans op provinciale en rijkssubsidies) zijn verder toegelicht in de 

raadsvoorstellen van juni en september. 

 

Financiën 

Het vrijvallende bedrag van 51.000 euro voor het RSF wordt voorlopig toegevoegd aan het WIF en is 

budgettair neutraal. Daarom is hiervoor geen raadsbesluit nodig. Het totale budget van het WIF is na 

toevoeging 102.000 euro. Definitieve invulling en besteding zal in het vierde kwartaal 2022 aan de raad 

worden voorgelegd. 

 

Communicatie 

Niet van toepassing. 

 

Vervolg 

In het vierde kwartaal 2022 komt er een voorstel voor een subsidieverordening van het WIF en de 

toetsingscriteria. 

 

Bijlage(n) 

Brief Algemeen Bestuur Regio Rivierenland. 

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de loco-gemeentesecretaris,                de burgemeester, 

Philip Bosman    Servaas Stoop  

 

 


