Lokale Actiegroep LEADER Zuid-Limburg

Verslag van de installatievergadering op 16 maart 2016
Aanwezig: alle LAG-leden (zie bijgevoegde ledenlijst); leden van de Werkgroep LEADER (An
Herremans, Hans Heijnen, Theo van Hoven); Provincie Limburg (gedeputeerde Patrick van der
Broeck, Ireen Bisschops en Aad Blokland)

1.
•

Opening, welkomstwoord en voorstellingsronde
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en meldt dat de agenda een andere volgorde krijgt
omdat de gedeputeerde eerder aanwezig zal zijn dan oorspronkelijk gepland. Daarna volgt een
voorstelronde waarbij elke deelnemer kort iets toelicht over zijn achtergrond en motieven voor
actieve deelname in LEADER Zuid-Limburg.

2.
•

Terugblik op voorbereidingsperiode en opheffen van de Werkgroep LEADER
De voorzitter blikt terug op de voorbereidingsperiode en spreekt zijn waardering uit voor het
initiatief en de inzet van de betrokken organisaties in het afgelopen jaar. In het bijzonder
bedankt hij de personen die gewerkt hebben aan de Lokale Ontwikkelingsstrategie en de
voorbereiding van en afstemming met de achterliggende regelingen en provinciale
beschikkingen.
Met de installatie van de LAG vandaag is de taak van de Werkgroep LEADER volbracht. De
Werkgroep wordt opgeheven.

•

3.
•

Installatie van de LAG
Gedeputeerde Patrick van der Broeck installeert de Lokale Actiegroep LEADER Zuid-Limburg en
geeft aan dat de LEADER-aanpak bij uitstek invulling kan geven aan het enthousiasmeren en
vervolgens ruimte bieden aan burgers voor hun eigen initiatieven. Vanuit zijn bestuurlijke
werkzaamheden heeft hij van nabij mogen meemaken tot welke verbazingwekkende resultaten
dat kan leiden. Ook spreekt hem aan dat LEADER Zuid-Limburg is gericht op het tot stand
brengen van nieuwe verbindingen tussen stad, platteland, landbouw en natuur. Verder spoort
hij de LAG aan om zich vooral te richten op een praktische insteek en concrete resultaten.

4.
•

Toelichting op LEADER-programma en rol en taken van de LAG
Aan de hand van een presentatie wisselen de LAG-leden van gedachten over het programma in
hoofdlijnen, de rol en taken van de LAG, en communicatie. Daarbij worden de onderstaande
aanvullende afspraken gemaakt.
Besloten wordt om de volgende bijeenkomst te besteden aan de verdere verkenning van rol en
taken van de LAG en de achterliggende formele regelingen (POP3). Daarbij maken we zo
mogelijk gebruik van het aanbod van Netwerk Platteland om een ‘startbijeenkomst’ te
faciliteren. Een door Netwerk Platteland geproduceerde informatiebrochure (‘starterskit’) wordt
ter vergadering uitgedeeld.
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5.
•
•

•

•
•
•

Initiatiefnemers moeten gebruik kunnen maken (en vooraf ook de beschikking) hebben over een
format voor de in te dienen projectplannen. Daar wordt in voorzien achter het digitale RVOloket waar de aanvragen ingediend moeten worden.
Het kader voor de beoordeling van initiatieven is de LOS. Ter vergadering wordt een gedrukte
versie van het plan uitgedeeld. Digitaal is dit beschikbaar via de voorlopige LEADER-pagina’s op
de websites van NMFL, IKL, VKKL en NaLi.
Een aandachtspunt is het verder opbouwen van de samenwerking en afstemming met de 18
deelnemende gemeenten. LEADER richt zich op ondersteuning van initiatieven van onderop, en
in sommige gemeenten bestaat de wens om bestuurlijk meer de richting aan te geven. Hier ligt
een mooie taak voor de LAG-vertegenwoordigers die vanuit de gemeenten zijn voorgedragen.
Bij het verslag is in dit verband een overzicht gevoegd van de ambtelijke en bestuurlijke
contactpersonen bij elke gemeente.
Verder wordt afgesproken om in de komende tijd per deelregio een overleg te organiseren
tussen (leden van) de LAG en gemeentelijke contactpersonen.
Een ander aandachtspunt zijn de administratieve en financiële voorwaarden waar
initiatiefnemers mee te maken krijgen. Helaas zijn die inherent aan de Europese regeling waar
LEADER op is gebaseerd. Om te voorkomen dat initiatiefnemers daardoor teleurgesteld afhaken
moeten dit tijdig en duidelijk gecommuniceerd worden. En verder ligt er een taak voor de LAG
om waar nodig met initiatiefnemers mee te denken over mogelijkheden om dit goed
georganiseerd te krijgen.
Enkele LAG-leden geven aan dat ze behoefte hebben aan mogelijke voorbeeldprojecten die
zouden kunnen passen in het LEADER-programma. In de LOS zijn (om de richting aan te geven)
diverse voorbeelden opgenomen. Ook heeft de Werkgroep in een eerder stadium een lijst
opgesteld van bestaande projectideeën die mogelijk in LEADER passen. De lijst en opgenomen
voorbeeldprojecten zijn niet bindend; LEADER is gericht op initiatieven uit de lokale
samenleving.
Voor de volgende vergadering wordt de ingediende begroting voor de werking van de LAG
geagendeerd en toegelicht. Kosten voor communicatie en bijeenkomsten zijn daarin
opgenomen.

Communicatie en website
Een omvattend communicatieplan voor de LAG moet nog uitgewerkt en vastgesteld worden.
Vooruitlopend daarop zijn wel al diverse acties ondernomen.
Netwerk Platteland is een landelijke organisatie voor uitwisseling tussen en ondersteuning van
onder meer LEADER-organisaties. Netwerk Platteland heeft een eigen website
(www.netwerkplatteland.nl) die momenteel verouderd is. Eind april komt een nieuwe versie in
de lucht. Die biedt ook ruimte voor het etaleren van projecten uit alle LEADER-gebieden.
De Provincie Limburg gaat de opdracht vertrekken voor het ontwikkelen van een nieuwe
website voor de drie Limburgse Nationale Parken en het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Van
het aanbod om hierin ook de ontwikkeling van een website voor LEADER Zuid-Limburg
(rechtstreeks toegankelijk via een eigen naam/url) is gebruik gemaakt. Vanwege de urgentie zijn
in het voortraject twee LAG-leden (Ellen Huls en Thijs Lenders) gevraagd om mee te denken over
opzet en inhoud. Zij blijven ook betrokken bij de verdere ontwikkeling. Een eerste versie wordt
naar verwachting volgende maand opgeleverd.
Het plan is ook om per deelregio nog een informatieavond voor bewoners te organiseren, als
vervolg op de bewonersavonden ter voorbereiding van het programma, nu een jaar geleden.
De Provincie heeft naar aanleiding van de bijeenkomst van vandaag het bij dit verslag gevoegde
persbericht verspreid.
LEADER Zuid-Limburg heeft een eigen Twitteraccount: @leaderzuidlim. Vooralsnog wordt dat
beheerd en gebruikt door de secretaris.
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Van de LAG-leden wordt voor de communicatie in hun eigen netwerken en sectoren ook een
actieve rol verwacht, als ambassadeurs van de LEADER-aanpak in Zuid-Limburg.
Op 23 maart vindt in Landgraaf een door de VKKL georganiseerde inspiratiedag voor
burgerinitiatieven plaats. LEADER Zuid-Limburg is daar vertegenwoordigd door de secretaris en
Alice Frijns. Andere LAG-leden kunnen ook aansluiten. Zie de bijgevoegde aankondiging.
Vaststelling kostenvergoeding voor LAG-leden
Der LAG stelt de voorgestelde regeling voor kostenvergoeding voor de LAG-werkzaamheden
ongewijzigd vast. De vastgestelde regeling is bij dit verslag gevoegd.
Een bijbehorend declaratieformulier wordt op korte termijn nagezonden aan alle leden.

Vergaderrooster en vervolgafspraken
De volgende vergadering is op dinsdag 19 april van 17.00 uur tot ongeveer 19.00 uur in het
gemeentehuis van Margraten, en staat in het teken van verdieping van rol en taken van de LAG.
Voor het verdere vergaderrooster 2016 volgt een voorstel van de secretaris. Het begintijdstip
van de vergaderingen is altijd 17.00 uur.

Afsluiting
Na afsluiting van de vergadering volgt een informele voortzetting van de kennismaking en
uitwisseling van ideeën.
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