Besluit van het bestuur van I)e Oude Rijnzone houdende regels met betrekking
tot het regionaal investeringsfonds (Verordening Regionaal Investeringsfonds
De Oude Rijnzone 2015)

ne

Het bestuur van De Oude Rijnzone,

Gelet op

artikel l7 vande gemeenschappelijke regeling "De Oude Rijnzone";

Besluit
vast te stellen:
de navolgende Verordening Regionaal Investeringsfonds De Oude

Iloofdstuk

Artikel

1:

Rijnzone 2015

Algemene bepalingen

l:

Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. bestuur:

het bestuur van De Oude Rijrzone, bedoeld in artikel 6 van de

regeling;

b.

ambtelijke

organisatie:

de ambtelijke organisatie van De Oude Rijnzone, bedoeld in artikel
14 van de regeling;

d.

De Oude Rijnzone:

de bedrijfsvoeringsorganisatie De Oude Rijnzone, bedoeld

in

artikel 2 van de regeling;

e.

de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten

deelnemers

Bodegraven-Reeuwijk, Alphen aan den
e.

Investeringsfonds:

Rijn, en Leiderdorp;

het regionaal investeringsfonds als bedoeld in artikel 17 van de

regeling;

e.

regeling:

e.

secretaris:

de gemeenschappelijke regeling "De Oude Rijnzone", en
de secretaris van De Oude Rijnzone, bedoeld in artikel 14 van de

regeling.

Artikel2:
1.

Instellingregionaalinvesteringsfonds

Het bestuur heeft een investeringsfonds opgericht, aangeduid als Regionaal Investeringsfonds De
Oude Rijnzone.
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2.

3.

Het investeringsfonds heeft tot doel bij te dragen aan de uitvoering van de regionale projecten:

a.
b.

Noordoever Oude Rijn (herstructurering Lage Zijde);

c.
d.

Rijnwoude \¡/onen en groen (groen), en

Alphen-V/est Rijnwoude-Oost wonen, werken en bereikbaarheid (herstructurering
Hoogewaard en Rijnhaven en Maximabrug);

Bodegraven-Reeuwijklvonen en groen.

De met deze regionale projecten verband houdende activiteiten waarvoor een financiële bijdrage
kan worden verleend, worden geconcretiseerd in het uitvoeringsplan zoals vastgesteld door het
bestuur.

Hoofdstuk2: tr'inanciering

Artikel3:

Beheerenvoedinginvesteringsfonds

1.

Het investeringsfonds wordt beheerd door het bestuur.

2.
3.

De beheerskosten voor het investeringsfonds komen ten laste van De Oude Rijrzone.

De deelnemers hebben financieel bijgedragen aan het investeringsfonds tot de volgende bedragen:
a. de gemeente Bodegraven-Reeuwijk

€ 1,1 miljoen;

b. de gemeente Alphen aan den Rijn € 4,1 miljoen;

c. de gemeente Rijnwoude € 1,1 miljoen; en
d. de provincie Zuid-Holland € 5,5 miljoen, en
e. de gemeente Leiderdorp € 1,5 miljoen.

4.

De provincie Zuid-Holland heeft de Middelen Nota Ruimte budget, voor zover die door het
Ministerie van I&M op rekening van de provincie Zuid-Holland zijn overgemaakt en met
ínachtname van de beschikking, gestort in het investeringsfonds.

5.

Onverminderd het bepaalde in het derde lid, stelt het bestuur de bijdrage per deelnemer en de
hieraan verbonden voorwaarden vast.

Artikel4: Uitgaven investeringsfonds
1. Het bestuur beslist over uitkeringen uit het investeringsfonds

en de hieraan verbonden

voorwaarden.

2.

Uitkeringen uit het investeringsfonds hebben tot doel bij te dragen aan de projecten vermeld in

artikel2, tweede lid.

3.

Slechts deelnemers kunnen in aanmerking komen voor een uitkering uit het investeringsfonds.
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Artikel5:

Verantwoording

Het bestuur legt jaarlijks door middel van een jaarrekening verantwoording af over de
rechtmatigheid en doelmatigheid van de inkomsten en uitgaven van het investeringsfonds

Artikel6:

Restitutie bij niet doorgaan projecten

Wanneer geen zicht bestaat op afronding van een project ten behoeve waarvan een uitkering uit het
fonds is verstrekt, wordt het hiermee corresponderende bedrag teruggevorderd.

Artikel
1.

T:

Slotbepaling

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het is bekendgemaakt, en heeft
terugwerkende kracht tot 1 november 2015.

2.Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Regionaal Lrvesteringsfonds
De Oude Rijnzone 2015.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van De

De secretaris,

Rijnzone van 11 november 2015.

De

.N. van der Wijk
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T. Hoekstra

Pagina 3

