
 
 
 
 

Amendement 
 
 

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland in vergadering bijeen op 23 maart 2016 
ter behandeling van agendapunt 7 inzake Cofinanciering inhoudelijke agenda 2016 – 2020, 
 
 
constaterende: 

 dat dit afsprakenkader onvoldoende concreet is, en op een aantal punten aangevuld dient te 
worden, 

 
overwegende: 

 dit als basis zal dienen voor een nog op te stellen Beheersverordening Cofinanciering 2017 
e.v., 
  

besluit: 
 In te stemmen met het ‘afsprakenkader cofinancieringfonds’, met toevoeging van de 

volgende voorwaarden: 
1. Er dient aan de voorwaarden van dit afsprakenkader te worden voldaan vooraleer bedragen uit 

dit budget besteed mogen worden: dit geldt zowel voor het lopende jaar 2016 als voor 2017 
e.v., waarbij gewerkt zal worden met een nog op te stellen Beheersverordening Cofinanciering; 

2. Er dienen afspraken te worden gemaakt over een gelijkwaardige verdeling van het budget over 
de drie subregio’s; 

3. Het dient daarbij mogelijk te zijn dat een subregio meerdere kleine projecten indient in plaats 
van één groot project;  

4. Er dient een structurele flexibiliteit in de voorwaarden te worden ingebouwd in de 
Beheersverordening Cofinanciering, om snel te kunnen schakelen indien (de verdeling van) 
taken van Holland Rijnland, subregio’s of gemeenten wijzigen (aansluitend bij verdere uitwerking 
van #Kracht15); 

5. Er worden mogelijkheden tot wijziging van de Cofinanciering opgenomen in de 
Beheersverordening Cofinanciering; 

6. Er worden afspraken over evaluatie van de Cofinanciering opgenomen in de Beheersverordening; 
7. Er wordt een bedrag voor de maximale omvang van het budget en de te vormen reserve 

opgenomen in de Beheersverordening Cofinanciering; 
8. Waar mogelijk dient het DB niet alleen het Pho maar ook het AB bij de besluitvorming te worden 

betrokken (eventueel schriftelijk als de periode tussen de AB-vergaderingen te lang duurt); 
9. Er komen afspraken over maximale duur van de Cofinanciering in de Beheersverordening, 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Ondertekend, 
 
 
Lenie Zoetendaal,       
 
namens de AB-leden van Noordwijk   
 
 


