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Onderwerp: 
Cofinancieringfonds Inhoudelijke Agenda 2016 - 2020 
 
 
Beslispunten: 

1. In te stemmen met het ‘afsprakenkader cofinancieringfonds’; 
2. Kennis te nemen van het budget dat in de herziene begroting 2016 is opgenomen 

ten behoeve van cofinanciering in 2016; 
3. Hierop het ‘afsprakenkader cofinancieringfonds’ van toepassing te verklaren; 
4. Voor de periode na 2016 het Dagelijks Bestuur opdracht te geven tot het 

opstellen van een concept-beheerverordening Cofinanciering op basis van het 
‘afsprakenkader cofinancieringfonds’ en dit weer ter besluitvorming voor te laten 
leggen aan het Algemeen Bestuur.  

 
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. Als de regio een cofinancieringsbudget beschikbaar heeft kan zij 
snel op kansen inspringen, zonder daarvoor een extra bijdrage aan gemeenten te hoeven 
vragen in de vorm van begrotingswijzigingen. 
 
Een voorbeeld waaraan kan worden gedacht is een bijdrage aan het kenniscentrum 
planteninhoudstoffen om te komen tot een Europese subsidieaanvraag. Dit initiatief kan 
een meerwaarde opleveren voor de gemeenten, gezien de mogelijke crossover tussen de 
Greenports en Lifesciences & Health. Simpel gezegd, kan je een stofje uit een tulpenbol 
halen dat weer vermarkt kan worden in medicijnen. Dit leidt weer tot extra 
werkgelegenheid in de regio. 
 
Ook valt als voorbeeld te denken aan vernieuwende initiatieven in de zorgsector, waarbij 
het uiteindelijk resultaat een kostenbesparing is voor gemeenten. Of een bijdrage aan 
onderwijsinitiatieven rond de Greenports. 
 
Beoogd effect: 
Het hebben van een budget voor cofinanciering waarmee snel kan worden ingespeeld op 
bovengemeentelijke initiatieven uit de regio die op een duurzame manier bijdragen aan 
het realiseren van resultaat op de opgaven van de inhoudelijke Agenda 2016 – 2020. 
 

Vergadering: Algemeen Bestuur 
Datum: 23 maart 2016  
Tijd: 20:00 
Locatie: Gemeentehuis Alphen aan den Rijn
Agendapunt: 07 
Kenmerk: ADV-16-00595   



 

Argumenten:  
 

1. Spelregelkader cofinanciering 
Het Dagelijks Bestuur wil komen tot gedragen keuzes en cofinanciering, vandaar dat 
er een spelregelkader cofinanciering wordt voorgesteld. Dit spelregelkader wordt 
uitgewerkt tot een beheerverordening Cofinancieringsfonds. 
 
2. Middelen in herziene begroting 2016 
Het vormgeven van een cofinancieringsfonds vraagt om een juridisch – financieel 
kader (een beheerverordening), zoals dat ook gebeurd is ten behoeve van het 
Regionaal Investeringsfonds. Dit kost tijd. Om voor de opgaven uit de Inhoudelijke 
Agenda 2016 - 2020 wel middelen te reserveren wordt voorgesteld voor 2016 de 
financiële ruimte (€268.500,-) in de herziene begroting 2016 op te nemen. Vanaf 
2017 kan dan het fonds met beheerverordening in werking treden. De wijze van 
voeding wordt daarbij ook nog nader uitgewerkt. 
 
3. Beheerverordening cofinanciering 
Om daadwerkelijk een fonds te hebben dat kan worden gevoed vanuit middelen uit 
de begroting door een eventueel positief rekeningresultaat dient een 
beheerverordening op te worden gesteld. Dit dient nog nader te worden uitgewerkt en 
ter vaststelling te worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Om echter in 2016 
ook al een budget te hebben om te kunnen inspelen op kansen binnen de 
Inhoudelijke Agenda 2016 – 2020 wordt voorgesteld om hier de binnen de begroting 
gereserveerde ruimte voor te gebruiken.  
 

Kanttekeningen/risico’s: 
Het beschikbare budget voor cofinanciering is beperkt. Deels kan dit worden opgenomen 
in de begroting voor 2016, naast de taakstelling uit de kadernota begroting van 20,5%. 
Voor 2017 ligt er echter nog een verdere taakstelling om de besparing van 25% ten 
aanzien van 2013 te realiseren. De vraag is dan ook op welke wijze dit structureel te 
maken valt. Tegelijkertijd kan worden geconstateerd dat een dergelijk budget 
ondersteunend aan de Inhoudelijke Agenda 2016 – 2020 wel wenselijk is. 

 
Financiën:  
Het beschikbare budget voor cofinanciering is beperkt. Deels kan dit worden opgenomen 
in de begroting. Voor 2017 ligt er echter nog een verdere taakstelling om de besparing 
van 25% ten aanzien van 2013 te realiseren.  
 
Communicatie: 
Besluitvorming zal via de reguliere kanalen worden gecommuniceerd.  

 
Evaluatie: 
Na 4 jaar zal een evaluatie worden gehouden van de effecten (en opbrengsten) van de 
regionale cofinanciering. 
 
Bijlage: 

- Afsprakenkader Cofinancieringfonds 



 

Afsprakenkader cofinancieringfonds 
 

- Het fonds is bedoeld voor bovengemeentelijke initiatieven uit de regio die van 
een duurzaam karakter zijn en een bijdrage leveren aan het realiseren van de 
opgaven uit de Inhoudelijke Agenda 2016 – 2020 (Maatschappij, Economie en 
Leefomgeving). Het betreft verder initiatieven uit de actualiteit die innovatief van 
aard zijn. In de onderbouwing van de initiatieven wordt dit gemotiveerd. 

- De bijdrage aan initiatieven is beperkt (max. €100.000,-) en is eenmalig van aard, 
hooguit kan voor twee jaar tot het maximum bedrag (2 x €50.000,-) gebruik 
worden gemaakt van het fonds. 

- De bijdrage uit het fonds moet leiden tot  bijdragen van andere financiers uit de 
overheid (Europa, Rijk en provincie) of derden (bedrijfsleven, onderwijs). 

- Het fonds wordt beheerd door het Dagelijks Bestuur. Vóór het toekennen van 
middelen aan initiatieven consulteert zij het betrokken vakinhoudelijk 
portefeuillehoudersoverleg, gezien de gewenste handelingssnelheid kan dit ook 
schriftelijk. In de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur wordt hier 
melding van gemaakt. 

- Voor de periode 2016 – 2020 wordt er een apart hoofdstuk ‘Cofinancieringsfonds’ 
opgenomen in de begrotingen en jaarrekeningen van het Samenwerkingsorgaan. 

 
- Voeding van het fonds vindt plaats door middelen die worden opgenomen in de 

begroting en eventueel uit het positief rekeningresultaat, na instemming van het 
Algemeen Bestuur. 

 
- De beheerskosten van het fonds komen ten laste van het Samenwerkingsorgaan 

Holland Rijnland. 
 

- De Algemene Subsidieverordening Holland Rijnland is op de bijdragen aan 
initiatieven van kracht. 

 

Vergadering Holland Rijnland 
Algemeen Bestuur 

Besluit 


