
     

 

 Pagina 1 van 1 
  

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 

Dagelijks bestuur 

t.a.v.Postbus 558 

2300 AN  LEIDEN  

 

 

 

 

 

 

 

Noordwijk, 8 maart 2016 

Uw kenmerk  

Uw brief van 

Ons kenmerk 

Behandeld door 

Verzenddatum 

Kopie aan 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

 

8 maart 2016 

 

R.P.M.  Prins 

8 maart 2016 

 

Onderwerp : Zienswijze voorstel cofinancieringsfonds inhoudelijke agenda 2016 - 2020 
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Geachte heer/mevrouw , 

 

Op 1 maart ontvingen wij van u de agenda en vergaderstukken voor de vergadering van het 

Algemeen Bestuur van 23 maart.  

 

Met betrekking tot agendapunt 7, cofinaciering, wenst de gemeenteraad van Noordwijk de 

volgende reactie te geven. 

 

Zienswijze voorstel cofinanciering. 

In het voorstel cofinanciering wordt voorgesteld in te stemmen met een afsprakenkader voor 

de besteding van middelen die hiervoor in de herziene begroting 2016 zijn opgenomen. 

 

De gemeenteraad van Noordwijk is van mening dat dit afsprakenkader onvoldoende concreet 

is, en op een aantal punten aangevuld dient te worden, met name omdat dit als basis zal 

dienen voor een nog op te stellen Beheersverordening Cofinanciering 2017 e.v.  . 

 

Graag ziet de gemeenteraad van Noordwijk tenminste de volgende aanvullingen: 

 Afspraken over een gelijkwaardige verdeling van het budget over de drie subregio’s. 

Hierbij dient aandacht te zijn voor het inbouwen van een structurele flexibiliteit om de 

verdeling van taken voor Holland Rijnland en/of de subregio’s kritisch te blijven volgen 

en waar nodig aan te passen, uitvoering in de subregio’s, buiten Holland Rijnland om 

moet ook een optie blijven; 

 Voorwaarden voor wijziging van de regeling; 

 Afspraken over evaluatie van de regeling; 

 Opnemen van een maximale omvang van het budget en te vormen reserve; 

 Afspraken over een maximale duur van de regeling. 

 

Gezien bovenstaand gaat de gemeente Noordwijk dan ook niet akkoord met het voorstel en zal 

hiervoor een amendement indienen. 

Bovenstaand heeft ook gevolgen voor agendapunt 6. De gemeente Noordwijk zal dan ook niet 

instemmen met beslispunt 2: het budget voor cofinanciering. 

 

Hoogachtend, 

 

Griffier, 

R. van Belzen 


