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Geachte leden van de raad,

U heeft op 30 maart een vraag gesteld over de gemeentelijke bijdrage aan de BlZ Baanderij.
Op 4 april hebben wij uw vraag beantwoord. Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 4 april 
heeft u een aanvullende vraag gesteld over de gemeentelijke bijdrage van 

ln reactie op deze vraag het volgende.

Van de LOV hebben we op 20 mei een verzoek ontvangen voor een financiële garantetelling 
dan wel een startbijdrage van 22.000,= voor de uitvoering van de formele fase om te komen 
tot een BlZ Baanderij. Dit bedrag was in eerste instantie gebaseerd op ervaringen van de in te 
huren externe partij bij begeleidingstrajeoten om te komen tot een BlZ.

ln ons voorstel aan op zowel 18 juni als op 5 november, over het beschikbaar stellen van 
extra financiële middelen ten behoeve van Econornie071 en lokaal economisch beleid en een 
prioriteitetelling hierop, hebben wij u voorgesteld om 6 i5.000,= beschikbaar te stellen als 
financiële bijdrage om te komen tot een BlZ Baanderij. Met dit prioriteitstellingsvoorstel,
inclusief financiële dekking, voor economische zaken heeft u ingestemd.

ln de Stuurgroepvergadering BlZ Baanderij 23 juni 2015 heeft de portefeuillehouder 
economische zaken, namens het college, de toezegging gedaan over een gemeentelijke 
bijdrage van 15.000,= voor de uitvoering van de formele fase. Tijdens deze 
Stuurgroepvergadering heeft de externe partij bevestigd dat dit bedrag voldoende ie om de 
formele fase te begeleiden.

ßezobkatlim 
Wilion^i~¿ilexai“irieirlaan 

i§I,iZ teideifdoib 

we/vv„ieiderl<ior^b.ril 

iililjl jlljiililljiijltllll 



Z/16/029188/55824

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u deze stešien aan Gerbrand 
Kuipers, beleidsmedewerker economische zaken, te bereiken op teiefoonnummer 06-
46809346.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders, M 
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