
Er is een lening gegeven aan het Elzeneindhuis aan Oss voor het plaatsen van zonnepanelen. Daar heeft het 

CDA de volgende technische vragen over:  

1. Hoeveel provinciaal geld staat er op dit moment zowel via leningen als subsidies uit bij het 

Elzeneindhuis?  

 
Begrotingssubsidie van € 2,1 mln. in de vorm van een geldlening tegen een rentepercentage 

van 2,3%. Bestemd voor duurzame verbouwing naar een kleinschalig woon/zorg complex 

voor 24 ernstig meervoudig gehandicapte bewoners met voorziening voor dagbesteding. 
Terug te betalen in 20 jaar. En een Begrotingssubsidie van € 125.000 in de vorm van een 

geldlening tegen een rentepercentage van 2,3%. Bestemd voor de aanschaf en monteren van 
zonnepanelen op het nieuw gebouwde woon/zorg complex. Terug te betalen in 15 jaar. 

 
2. Wordt de lening voor de zonnepanelen gefinancierd met middelen uit de begrotingspost 

Sociale Veerkracht of uit de post Energie? 
 

Beide leningen zijn gefinancierd met middelen van het Ontwikkelbedrijf provincie. Programma 
Versterken Sociale Veerkracht heeft ten behoeve van de 1e geldlening, € 78.750 bijgedragen 

ten behoeve van risico-afdekking. Dit geld is overgemaakt aan het Ontwikkelbedrijf. 

 
3.   Kunnen andere maatschappelijke organisaties en zorginstellingen ook aanspraak maken op 

een lening voor het plaatsen van zonnepanelen?  
  

Een vergelijkbare lening kan ook door een bank of private partij worden verstrekt. Maar 

vanwege de bestaande financiering door de provincie van € 2,1 mln. is het eenvoudiger en 
sneller om deze door de provincie te laten verstrekken. Bovendien is duurzaamheid een 

belangrijk provinciaal doel en heeft deze financiering een gunstig effect op de oorspronkelijke 

businesscase en hierdoor wordt het totale risico van deze financieringsconstructie kleiner voor 
de provincie. Indien andere partijen een dergelijke financiering willen van de provincie dan 

kan eenzelfde afweging worden gemaakt voor duurzaamheid in combinatie met andere 
provinciale doelen in relatie tot risico’s. In deze casus worden met de lening de risico’s kleiner 

en de doelrealisatie groter. 

Daarnaast werd bekend dat er een jaarlijkse subsidie van 100.000 euro wordt gegeven aan de Dutch Design 

Foundation.  

1. Uit welke begrotingspost komt deze subsidie? 

De subsidie aan de DDF komt ten laste van de begrotingspost 0000791 
 Professionele Kunsten. 

2. Wat zijn de KPI’s die aan deze subsidie zijn meegegeven? 

In de periode oktober 2017 tot en met 31 december 2020 voert de DDF het projectplan 

Design Works uit. 
In Design Works zijn 4 aktielijnen benoemd: 
Aktielijn 1 -De waarde van design: 
Startup Valley als initiatief dat de waarde van design voor bedrijfsleven zichtbaar maakt en 
waarmee de brug (cross-over) wordt geslagen naar technologische innovatie. 
Aktielijn 2 - Design netwerk verbinden en ontsluiten 
Leggen van verbindingen tussen designers, bedrijfsleven, overheden en andere spelers is 
essentieel om te komen tot een adaptief netwerk waarin partijen snel kunnen schakelen. 
Om dit in te vullen, is er gekozen voor een Design Matchmaker. 

 
 

 



Aktielijn 3 - Ontwikkeling van opdrachtgeverschap 
Opdrachtgeverschap ontwikkel je het beste door partijen (bedrijfsleven én overheid) te 
laten ervaren wat de meerwaarde is van het inzetten van een designers bij het oplossen 
van probleem, of bij het beantwoorden van een vraag. Dit wordt praktisch gedaan in het 
What if Lab. 
Aktielijn 4 - Zakelijke versterking van designers 
Om te komen tot een zakelijke versterking van designers wordt ingezet op een drietal 
activiteiten. Dit zijn Driving Dutch Design, Design Works trainingen en Crowdfunding 

  

Tenslotte rest ons nog een aantal vragen over het niet benutten van de in de begroting 2017 gereserveerde 

transitiegelden voor de netwerkorganisaties.  

1.  Bestaan alle netwerkorganisaties nog? 

Ja 

2. Zijn alle netwerkorganisaties actief binnen het nieuwe beleid van sociale veerkracht?  

 
Alle netwerkorganisaties voeren projecten uit in het kader van sociale veerkracht. 

 

3. Wat doen de actieve netwerkorganisaties binnen het nieuwe beleid van sociale veerkracht? 
 

De netwerkorganisaties voeren projecten uit rond specifieke thema’s en/of om de transitie in 
hun eigen organisaties te bewerkstelligen (bijvoorbeeld het versterken van de lokale 

inbedding en versterking van de eigen organisatie.) 

 
4.  In hoeverre is het gelukt de netwerkorganisaties te koppelen aan lokale gemeentelijke 

 opgaven en ontvangen zij daarvoor financiële steun vanuit gemeenten?  
 

Lokale inbedding is primair aan de netwerkorganisaties zelf. Met projectsubsidies wilden we 
een impuls geven om lokale inbedding te versnellen Niet iedere netwerkorganisatie had 

behoefte aan (transitie)ondersteuning op dit punt. Ten aanzien van de organisaties waar deze 

vraag wel speelde zien we een gevarieerd beeld: bij verschillende gemeenten is inbedding 
gevonden, bij andere gemeenten loopt het gesprek nog of zijn lokaal andere 

(samenwerkings-) afspraken gemaakt afhankelijk van de lokale context. De transitie)projecten 
van de netwerkorganisatie lopen door tot medio 2018. 

 

5.  De in de begroting 2017 gereserveerde transitiegelden waren bedoelt om de overgang van 
 vaste naar flexibele projectsubsidie te vergemakkelijken. Waarom zijn die gelden niet benut? 

 
We hebben op basis van maatwerk/behoefte aan alle netwerkorganisaties met een 

transitievraag transitieprojectsubsidies verstrekt vanuit het programma Versterken Sociale 
Veerkracht. 

 

 


