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LEADER Zuid-Limburg 
 

 

LAG LEADER Zuid-Limburg 

 

Huishoudelijk regelement voor de beoordeling van projecten 

 

1. Inleiding 

 

In de door GS vastgestelde Lokale Ontwikkelingsstrategie is in paragraaf 7.1 een reglement 

opgenomen voor de werkwijze van de Lokale Actiegroep (LAG). Het proces voor de formele 

beoordeling van en besluitvorming over projecten waarvoor een subsidieaanvraag is ingediend ligt 

vast in artikel 4 van dit reglement. Het voorliggende document is een nadere uitwerking van deze 

procedure, bedoeld om de in de praktijk gegroeide werkwijze voor alle betrokkenen inzichtelijk te 

maken en om een gelijke behandeling van alle initiatiefnemers te waarborgen. 

 

2. Voorlopige toetsing 

 

Alle initiatiefnemers krijgen de gelegenheid om een concept projectplan voorafgaand aan het 

indienen van een subsidieaanvraag bij het RVO-loket, voorlopig te laten beoordelen. Deze voorlopige 

beoordeling is bedoeld om een indicatie van de haalbaarheid te verkrijgen. De secretaris informeert 

in het voortraject alle aanvragers over de mogelijkheid van een voorlopige beoordeling. 

 

3. Préadviescommissie 

 

De voorlopige beoordeling gebeurt door een preádviescommissie. De préadviescommissie bestaat in 

ieder geval uit de voorzitter, de secretaris en de provinciale adviseur van de LAG. Daarnaast kunnen 

voor elk project alle andere LAG-leden deelnemen aan de beraadslagingen van de 

préadviescommissie, op eigen initiatief of op verzoek van de voorzitter. De bijeenkomsten van de 

préadviescommissie worden vooraf kenbaar gemaakt bij alle LAG-leden, met vermelding van de 

projecten die op de agenda staan. 

 

4. Concept projectplan 

 

Initiatiefnemers die een voorlopig beoordeling wensen leveren een concept projectplan in het 

voorgeschreven LEADER-format aan bij de secretaris van de LAG, met daarbij een (voorlopige) 

begroting en een dekkingsplan. De secretaris belegt vervolgens in overleg met de voorzitter een 

bijeenkomst van de préadviescommissie. De commissie legt haar voorlopige beoordeling vast in een 

puntenscore voor de selectiecriteria. 
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5. Terugkoppeling voorlopig oordeel 

 

De secretaris koppelt het resultaat van de voorlopige beoordeling (puntenscore) terug aan de 

initiatiefnemer, met een toelichting en eventueel adviezen en suggesties voor verbetering van het 

project. Op  basis daarvan kan de initiatiefnemer besluiten om al dan niet het verdere traject voor 

een subsidieaanvraag te doorlopen. 

 

6. Voorlopig oordeel niet bindend 

 

Het voorlopige oordeel is niet bindend en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.  

 

7. Definitieve beoordeling 

 

De definitieve beoordeling vindt overeenkomstig artikel 4 van het regelement plaats door de LAG 

nadat de initiatiefnemer de aanvraag daadwerkelijk heeft ingediend. Voor de formele beoordeling 

van projecten ontvangen alle LAG-leden van de secretaris de aanvraag en het projectplan zoals het is 

ingediend bij het RVO-loket, plus een voorstel voor de puntenscore (een als concept ingevuld 

beoordelingsformulier). 

 

8. Presentatie en toelichting door de initiatiefnemer 

 

Alle aanvragers krijgen de uitnodiging om hun project ter vergadering kort te presenteren aan de 

LAG. Na de presentatie kunnen de LAG-leden vragen stellen over de ingediende projecten. Die 

vragen dienen uitsluitend ter verdere verduidelijking en opheldering van de aangeleverde 

informatie. Na presentatie en vragenronde verlaten de initiatiefnemers de vergadering gaat de LAG 

over tot beraadslaging voor de definitieve beoordeling van de projecten.  

 

9. Terugkoppeling definitieve beoordeling 

 

 

De secretaris stelt de aanvrager binnen enkele dagen na de vergadering telefonisch of per e-mail op 

de hoogte van het resultaat van de definitieve beoordeling. 

 

 

 

 

De LAG heeft dit huishoudelijk reglement vastgesteld tijdens haar vergadering op 14 december 2017. 
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