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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
De bevoegdheden van het Algemeen Bestuur om besluiten te nemen teneinde
Provinciale subsidies aan te vragen te delegeren aan het Dagelijks Bestuur,
waardoor het Dagelijks Bestuur gemandateerd wordt de aanvraag te doen.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
De Provincie Zuid Holland heeft een aantal voor Groenalliantie relevante subsidies in de
maak of inmiddels beschikbaar gesteld. Het betreft in alle situaties een cofinanciering van
projecten die reeds op de plank liggen om uitgevoerd te worden waarop bestuurlijke
goedkeuring ten grondslag ligt. De financiering hiervoor dient echter nog bestuurlijk te
worden voorgelegd. Voor Groenalliantie is middels de gemeenschappelijke regeling
vastgelegd dat uitsluitend met besluit door het AB de financiën kunnen worden vastgesteld.
Gelet op de termijn voor het aanvragen van de subsidies, is het noodzakelijk om efficiënt en
snel besluiten te nemen over de aanvraag van provinciale subsidies. Het AB kan echter
uitsluitend in een (digitale) fysieke vergadering besluiten nemen en komt doorgaans twee tot
drie maal per jaar samen. Om de beschikbare provinciale subsidies tijdig aan te vragen
wordt derhalve voorgesteld om het DB te mandateren om de aanvragen van provinciale
subsidies in te dienen onder de voorwaarde dat het AB hiervan op de hoogte wordt gesteld
en achteraf de besluiten definitief vaststelt.
Overwegende dat:
- De helft van de AB leden tevens deelnemen in het DB;
- Het DB uitsluitend financiële besluiten neemt betreffende provinciale subsidies;
- Het DB-besluit ter kennisname aan de AB wordt toegezonden;
- Het DB-besluit te allen tijden vooraf wordt voorgelegd aan de ambtelijke
vertegenwoordiging van de deelnemende gemeenten.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
GA AB 22 april 2021: zoals opgenomen in de notulen:
“Dhr. Van Keulen stelt voor om het Algemeen Bestuur te laten besluiten het Dagelijks Bestuur te
mandateren om de aanvraag van provinciale subsidies te doen. Dit in verband met de eisen vanuit de
provincie dat voor de aanvraag een besluit van het AB nodig is. Het AB vergadert echter niet zo
regelmatig en kan niet schriftelijk besluiten. Om de huidige provinciale subsidies te benutten, is het
nodig om efficiënt en snel te kunnen werken. Het AB gaat hiermee akkoord en stelt vast dat het DB
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gemandateerd wordt om de provinciale subsidies aan te vragen, onder de voorwaarden dat het
concept wordt rondgestuurd en het AB wordt geïnformeerd.”

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
De bevoegdheid voor het aanvragen van provinciale subsidies berust bij het Algemeen
Bestuur. Met deze besluitvorming wordt de bevoegdheid tot het nemen van deze besluiten
door het Algemeen Bestuur gedelegeerd aan het Dagelijks Bestuur.
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Niet van toepassing.
6. COMMUNICATIE
Niet van toepassing.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Besproken in het DB van 22 april 2021, ambtelijk voorbereid door SBB en besloten in het AB
van 22 april 2021.
8. VERDERE PROCEDURE
N.v.t.
Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.,

Dhr. ing. R.W. van Keulen
Bestuurssecretaris

2

