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1.

subsidie ORZ en Groene Hart Centrum

Geachte leden van de raad,

ln de raad van 20 apriljl. hebben wij toegezegd u regelmatig te informeren over de
voortgang van het project Groene Hart Centrum. Hierbij informeren wij u over de
subsidie van de Oude Rijnzone.

Op 7 meijl. heeft wethouder Binnendijk het dagelijks bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling oude Rijnzone geïnformeerd over de voortgang van
het project Groene Hart centrum. wethouder Binnendijk heeft daarbij ook de
financiële risico's voor de gemeente in relatie tot de uitvoering van het project en de
subsidietermijn van L januari 2021" benoemd. Naar aanleiding daarvan heeft hij het
dagelijks bestuur voorgesteld de provincie Zuid Holrand te verzoeken de
subsidietermijn met één jaar te verlengen tot 1 januari 2022.

De consequentie daarvan is wel dat de Gemeenschappelijke Regeling dan een jaar
langer moet bl¡jven bestaan en dat de betrokken gemeenten daarvoor extra kosten
moeten maken. Gelet op het belang van Leiderdorp bij deze verlenging, heeft
wethouder Binnendijk namens ons toegezegd dat de gemeente Leiderdorp in dat
geval de kosten voor de GR zal dragen.

Het dagelijks bestuur heeft daarop ingestemd met het verzoek tot verlenging. Op dit
moment kunnen we nog niet precies aangeven welk bedrag met de verlenging van
de GR met één jaar gemoeid is, wel dat de kosten voor de GR in 2020 ca €40.000
bedragen en dat de verwachting is dat het benodigde bedrag voor 2o2rgelet op de
werkzaamheden die nodig zijn lager zal zijn. Onze bijdrage aan de GR ORZ in 20j.9 en
2020 was overigens ca €8100 resp. €8000.
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Op 13 mei heeft de GR Oude Rijnzone bijgaande brief over het verzoek om uitstel

aan de provincie verzonden. Zodra wij over de reactie van de provincie vernemen,

zullen wij u daarover informeren.

wij gaan ervan uit u met deze brief voldoende geÏnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
n wethoude
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Betreft:Aanvraag looptijdwijz¡ging subsidie voor De Oude Rijnzone

Geachte heer Brouwers,

Op 21 februari zALg hebben wij uw brief ontvangen waarin u instemt met het
verlengen van de beschikking tot subsidieverlening in het kader van "De Oude
Rijnzone". In uw brief heeft u aangegeven de looptijd van de beschikking te
verlengen tot 1 januarl 202L.

De deelnemers aan de Gr De Oude Rijnzone zijn volop bezlg om de projecten af te
ronden voor zover de projecten nog niet zijn afgerond. De gemeente Leiderdorp
heeft ons aangegeven dat de afronding van het project Groene Haft
Informatiecentrum naar alle waarschijnljkheid niet kan worden afgerond voor eind
2020, Bij het opstellen van de plannen is men gestuit op bezwaren vanuit diverse
belanghebbenden en heeft de gemeente besloten om de plannen aan te passen om
tegemoet te komen aan deze bezwaren. Momenteel kunnen de plannen rekenen op
een breder draagvlak. De gemeenteraad heeft op 20 april 2020 een
uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van de buitenruimte
rondom het centrum. De aanbesteding hiervoor staat voor medio juni 2020
gepland. De uitvoering kan daarna staften. De afronding van de werkzaamheden

Bðnkreiatle: Bðnk Nederlandse Gemeenten
Rt-.kenlngrlummr"r: ?8. 5 1.. 52.904

Gameenschappelilk R€gellng De oùde Rtjn¡onû is een !ìamenweiktngsverbând tussen de gemcenten l.eiderdorp, Alphen åån dcn
Rlin en Bodegraven"Reeuwtlk. De çemeente Leiderì en het HooohÊem-raadschap vðn Rljnlând zr¡n tdvtsr:ur val¡ ¿Je¿e
qenreerì\clìappolr ikc r eÐelrrtrj.



ne
zal eind 2020 of begin 2021 plaatsvinden waarbij eventuele beperkingen ten
behoeve van de gezondheid van de betrokken werknemers en langere levertiJden
kan leiden tot een langere uitvoerinsgtijd dan gepland.
Hierdoor kan de einddatum van de werkzaamheden de looptijd van de GR en de

onderliggende beschikklng van de provincie Zuid-Holland worden overschreden.

De gemeente Leiderdorp heeft hierop het bestuur van de GR De Oude Rijnzone
veriocht om de looptijd van de regellng te verlengen met 12 maanden tot I januari

ZOZZ. Het bestuur van de GR heeft een positieve grondhouding ten opzichte van
het verzoek maar heeft aangegeven dat ook de looptijd van de subsidiebeschikking
moet zijn aangepast.

Verzoek
Op dit moment heeft u de periode waarin wij de activiteiten uitvoeren, vastgesteld
tot 1 januari ZOZL. Tevens heeft u vastgesteld dat onze aanvraag tot vaststelling op

een later tijdstip ingediend mag worden, namelijk uiterlijk 1 juli 2021. Dit is ons
bevestigd middels de brief met kenmerk DOS-2012-0006467 PZH'20L9'
68L673734 .

We verzoeken u hierbij tot een looptijdwijziging van de subsidie voor De Oude
Rijnzone en de periode waarin wij onze activiteiten mogen uitvoeren vast te stellen
toi en met 1 januari àQZL. Gelijktijdig vragen wij u om de aanvraag tot vaststelling
van de subsidie navenant aan te passen, tot uiterlijk 1 juli 2Q22. De datum van de

verlenging is gelijk aan de beoogde einddatum van de looptíjd van de
gemeenschappelijke regeling De Oude Rijnzone.

In verband met de verplichting die de gemeente Leiderdorp medio juni moet
aangaan en de substantiele bijdrage die vanuit De Oude RlJnzone voor dit projec
besch¡kbaar is gesteld verzoeken wij u om uw beslissing op kofte termijn aan ons

kenbaar te maken.
Indien noodzakelijk ben ik bereid om samen met de wethouder van de gemeente
Leiderdorp, de heer D. Binnendijk, een nadere toelichting te verzorgen.

U kun mij bereiken via mijn mobiele nummer 06-53373315

Hoogachtend, "'*+
Ge ijke Regeling De Oude Rijnzone

r P.N. van der Wijk
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