
 
 
 
 
 
TOELICHTING 
Paragraaf 6.48 Bovenregionale Samenwerking Arbeidsmarktregio’s 
 

Toelichting bij artikel 6.48.1 

a. Regionaal kunnen andere partijen zijn aangesloten zoals werkgevers- en 

werknemersorganisaties, SW bedrijven, SBB en onderwijsinstellingen. 

b. In het Gelrepact worden gezamenlijke actuele thema’s aangepakt. Deze worden ambtelijk 

voorbereid en er is een bestuurlijk overleg dat besluiten neemt. 

c. Het thema LLO staat voor het bevorderen van een leercultuur en voor bij-, om- en 

herscholingsactiviteiten, het ontwikkelen van skills, het informele leren en / of 

persoonlijke ontwikkeling gericht op de beroepsbevolking en op de potentiële 

beroepsbevolking. 

d. Bij de aanpak van krapte beroepen gaat het om uitvoerende beroepen in met name 

Techniek, Zorg, Onderwijs, Bouw en Maakindustrie. Voorbeelden zijn verpleegkundigen, 

monteurs, leerkrachten, bouwvakkers etc.  

Andere sectoren worden overigens niet uitgesloten, mits onderbouwd waarom het 

belangrijk is betreffende krapte beroepen in een aanpak mee te nemen. 

 

Toelichting bij artikel 6.48.2 

Een AMR komt alleen in aanmerking voor subsidie voor een “eigen” project als de AMR deelneemt 

aan het gezamenlijke project. Onderdeel van de aanvraag zal dus minimaal een project waarin álle 

AMR’s participeren moeten zijn. 

Het “eigen” project dient aan te sluiten bij óf het thema LLO óf het thema krapteberoepen. Een 

AMR kan ook voor beide thema’s een subsidieaanvraag indienen. De subsidie per AMR is gebonden 

aan het maximum uit artikel 6.48.6.    

 

Toelichting bij artikel 6.48.3, derde lid.  

Bij kwantitatieve doelstellingen kan het gaan om het aantal bedrijven, werkenden, werkzoekenden, 

onbenut arbeidspotentieel, leerlingen / studenten e.d. 

 

Toelichting bij artikel 6.48.4. 

In beginsel zal de centrumgemeente van een AMR de aanvraag doen. Indien om welke reden dan 

ook een andere gemeente of deelnemende organisatie binnen het project de aanvraag zal indienen 

en later ook de administratie van de projecten zal doen en het verzoek om vaststelling van de 

subsidie zal indienen, zal de volmacht daartoe moeten worden bijgevoegd.  

 

Toelichting bij artikel 6.48.6. 

De bedragen die genoemd zijn bij de hoogte van de subsidiebedragen, zijn maximum bedragen 

inclusief BTW.  

 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
RICHTLIJNEN PROJECTPLAN  
Paragraaf 6.48 Bovenregionale Samenwerking Arbeidsmarktregio’s 

 
 

In het projectplan geeft u antwoord op: 

• welke wijze over de uitvoering van activiteiten gedurende de looptijd van het project  wordt 

gecommuniceerd; 

• hoe de opgedane kennis en de bevindingen worden gedeeld binnen de AMR en met de 

andere AMR’s; 

• hoe de AMR de activiteiten evalueert en de impact ervan meet. 

De evaluatie en de impactmeting maakt onderdeel uit van de aanvraag om vaststelling van 

de subsidie; 

• er worden prestatie-indicatoren opgenomen. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld het bereiken 

van X aantal burgers / bedrijven, het ontwikkelen van X aantal samenwerkingsverbanden 

tussen de arbeidsmarktregio’s en het opzetten van X aantal schaalbare projecten; 

• welke kwalitatieve en kwantitatieve doelen en resultaten er worden nagestreefd. 

Bij kwantitatieve doelstellingen kan het gaan om het aantal bedrijven, werkenden, 

werkzoekenden, onbenut arbeidspotentieel, leerlingen / studenten e.d.; 

• welke activiteiten uitgevoerd worden om de gestelde doelen en resultaten te bereiken; 

• begroting van de totale kosten voor zowel activiteiten: 

- onder 1: activiteiten binnen het werkgebied van een Gelderse AMR die onderdeel uit 

maken van het bovenregionaal project “het bevorderen van een Leven Lang 

Ontwikkelen binnen het Gelders MKB” van de zes AMR’s waarvoor zij gezamenlijk een 

projectplan hebben opgesteld 

- onder 2: activiteiten die bijdragen aan de thema’s Leven Lang Ontwikkelen of Aanpak 

krapte beroepen; 

• begroting van de kosten voor: 

- activiteiten onder 1; 

- activiteiten onder 2, inclusief de activiteiten die hieraan gerelateerd zijn. 

Let dus op dat binnen de begroting helder te filteren is welke kosten onder activiteit 1 

en welke onder activiteit 2 vallen. 
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