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Onderwerp: 
Beheersverordening cofinancieringsfonds Holland Rijnland 
 

 
Beslispunten: 

1. In te stemmen met de beheersverordening cofinancieringsfonds; 
2. Het Dagelijks Bestuur op te dragen een evaluatie op te stellen, die uiterlijk in juni 

2019 in het AB behandeld wordt. Hierbij wordt ingegaan op de werking van het 
Fonds, en de effecten van de initiatieven waarvoor een bijdrage is toegekend. 
 

Inleiding: 
In het besluit van het Algemeen Bestuur van maart 2014 is afgesproken om een 
besparing te realiseren van minimaal 25% en een substantieel bedrag voor 
cofinanciering. Het Dagelijks Bestuur vindt het belangrijk om financiële middelen 
beschikbaar te hebben voor cofinanciering. De ervaring is dat bij een aanvraag voor 
cofinanciering het als gevolg van besluitvormingstrajecten en begrotingswijzigingen lang 
duurt om deze beschikbaar te krijgen. Dit vraagt van het Dagelijks Bestuur vaak creatieve 
oplossingen om toch snel financiële middelen beschikbaar te hebben, of het risico te 
lopen kansen te missen. Indien de regio een budget beschikbaar heeft kan zij snel op 
kansen inspringen, zonder daarvoor een extra bijdrage aan gemeenten te hoeven vragen 
in de vorm van begrotingswijzigingen. 
 
In haar vergadering van maart 2016 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het 
‘spelregelkader cofinanciering’. Verder is in de herziene begroting 2016 €268.500,- 
opgenomen ten behoeve van cofinanciering in 2016, waarop eerder genoemd 
spelregelkader van toepassing is verklaard.  
 
Het Algemeen Bestuur heeft voor de periode na 2016 de opdracht gegeven aan het 
Dagelijks Bestuur om een concept-beheersverordening Cofinanciering op basis van het 
‘spelregelkader cofinanciering’ op te stellen en deze ter vaststelling voor te leggen aan 
het Algemeen Bestuur; 
  
Beoogd effect: 
De beheersverordening cofinancieringsfonds regelt het kader waar binnen het Dagelijks 
bestuur invulling en uitvoering kan geven aan het cofinancieringsfonds. Daarbij biedt dit 
ook duidelijkheid over de voorwaarden van deze regeling aan mogelijke initiatiefnemers. 
 
 
 
 

Vergadering: Algemeen Bestuur 
Datum: «DATE5»  
Tijd: «MEETING_TEXT9» 
Locatie: «MEETING_TEXT3» 
Agendapunt:  
Kenmerk: «MARK»  



 

Argumenten:  
1. De beheersverordening cofinancieringsfonds regelt het kader waar binnen het 

Dagelijks Bestuur invulling en uitvoering kan geven aan het cofinancieringsfonds. Dit 
conform de wens van het Algemeen Bestuur. 

2. Tussentijds dient het effect van het cofinancieringsfonds te worden geëvalueerd en 
dient te worden bezien of het wenselijk is om deze te continueren. 

 
Kanttekeningen/risico’s: 
Niet van toepassing. 
 
Financiën:  
In de begroting 2016 en verder (tot 2020) is jaarlijks €268.500 opgenomen ter voeding 
van dit fonds. Daarnaast staat is het aan het Algemeen Bestuur om te besluiten over 
aanvullende voeding van het fonds. 
 
Communicatie: 
Na vaststelling wordt deze verordening gepubliceerd en wordt hier actief ruchtbaarheid 
aan gegeven naar mogelijke initiatiefnemers. 
 
Evaluatie: 
Evaluatie maakt actief onderdeel uit van dit voorstel. In 2019 wordt de effectiviteit van het 
fonds geëvalueerd.  
 
Bijlagen: 

- Beheersverordening cofinancieringsfonds Holland Rijnland 
 
 
 
 

Vergadering Holland Rijnland 
Algemeen Bestuur 

Besluit 


