BESLUITENLIJST schriftelijke ronde Dagelijks Bestuur 02-03-2017
Reacties: R.A. van Gelderen, C. den Ouden, A.L. van Kempen, H.J.J. Lenferink, F. Buijserd
Nr. Agendapunt

Besluit

01

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur
Beslispunt: vast te stellen de besluitenlijst van 09-02-2016

Akkoord

02

Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/
Uitgegane stukken/Verslagen
Ter kennisname

Akkoord

03

Terug- en vooruitblik overleggen

Akkoord

04

Uitgangspunten van het inkoop- en aanbestedingsbeleid
Beslispunten:
1. De uitgangspunten die Servicepunt71 (SP71) bij
aanbestedingstrajecten hanteert in grote lijnen over te nemen maar niet
formeel te onderschrijven;
2. Voor grote aanbestedingsprojecten per keer vast te stellen hoe en door
wie de aanbesteding begeleid zal worden;
3. SP71 daarin een positie van ‘preferred provider’ te verlenen;
4. voor de inkoopvoorwaarden aan te sluiten bij de inkoopvoorwaarden
van SP71 (zie bijlagen)

Akkoord,
Met dien verstande dat er nog de volgende vragen van dhr van Kempen uitstaan:
1. We kiezen ervoor om aan te sluiten bij SP71. We werken al met hen samen,
maar zijn hun uitgangspunten dan ook meteen de onze? Als we toch een
keuzemogelijkheid hebben, waarom dan per definitie bij SP71?
2. In het verlengde van punt 1: waarom is het beslispunt geformuleerd in termen
van ‘grote lijnen over te nemen maar niet formeel te onderschrijven’, terwijl er
bij kanttekening 1.2 dan vervolgens wordt vermeld dat HR gebonden is aan
het aanbestedingsbeleid van SP71?
3. Er wordt een drempel van €100.000 geïntroduceerd, waaronder geen SROI
aan de orde is. Waarom? Ik ben van oordeel dat ook onder dit richtbedrag er
prima SROI aan de orde kan (moet) zijn in geval van aanbesteding. NB: vaak
wordt gezegd dat SROI in het desbetreffende project moet worden ingevuld,
met menskracht. Dat is niet het geval, hier is heel veel creativiteit mogelijk.

05

Finale afrekening als systematiek toepassen op de kosten 2016 zoals
in rekening gebracht door kleine aanbieders / vrijgevestigden
Beslispunten:
1.
voor de groep kleine aanbieders en vrijgevestigden de systematiek
van finale afrekening toe te gaan passen op in rekening gebrachte kosten
voor het verantwoordingsjaar 2016.
2.
het onherroepelijke karakter te accepteren van de finale afrekening,
van de betaling zoals beschreven in bijlage 4. (Dit onherroepelijke karakter
geldt overigens zowel voor TWO Holland Rijnland als voor de aanbieder)

Akkoord

Nr. Agendapunt

Besluit

06

Subsidieaanvraag en cofinanciering Taalakkoord
Beslispunten:
1.
Te constateren dat de cofinanciering van de subsidieaanvraag
Taalakkoord past binnen de kaders van de Beheersverordening Fonds
Cofinanciering van Holland Rijnland;
2.
De intentie uit te spreken om voor €50.000,00 (€25.000 voor 2017
en €25.000 voor 2018) uit het Fonds Cofinanciering te reserveren voor de
subsidieaanvraag Taalakkoord onder voorbehoud van de consultatie van
het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij van 15 maart 2017;
3.
Een subsidie bij het ministerie van OCW aan te vragen in het kader
van de subsidieregeling Taalakkoord voor een bedrag van € 50.000,00;
4.
Het totaalbedrag van € 75.000,00 uit de subsidieregeling
Taalakkoord en het Fonds cofinanciering in 2017 in te zetten voor de
uitvoering van de Taalhuizen en -punten in de regio

Akkoord,
Met de opmerking en vraag van dhr den Ouden dat hij het geheel eens is met het
doel en de activiteiten van alfabetisering, maar dit is een langer lopende, reguliere
taak, vergelijkbaar met bijvoorbeeld leerplicht. Gemeenten zouden dat gewoon
regulier moeten bekostigen. Het cofinancieringspotje is vooral bedoeld als een
aanjaagpotje voor nieuwe activiteiten. Past dit wel binnen het principe van
cofinanciering?

07

Conceptagenda vergadering Algemeen Bestuur 29 maart 2017
Beslispunt:
De conceptagenda voor de vergadering van het Algemeen Bestuur vast te
stellen.

Akkoord

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 23 maart 2017
de secretaris,

de voorzitter,

L.A.M. Bakker

H.J.J. Lenferink

