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In 2012 hebben de acht regio's in Noord-Holland de Regionale Sociale 
Agenda's (RSA's) opgesteld, gebaseerd op de drie thema's uit de 
Provinciale Sociale Agenda (PSA): de Wmo, Wonen zorg en 
voorzieningen, en Vitaal platteland. De uitvoering van de RSA's is 
inmiddels in volle gang en heeft in alle regio's al tot een groot aantal 
projecten én resultaten in het sociale domein geleid. 
De RSA's zijn opgesteld voor een periode van vier jaar, met een 
actualisatiemoment na twee jaar. In 2014 verwachten wij van de regio's 
dat besluitvorming plaats vindt over het (gedeeltelijk) actualiseren van 
de RSA. Kort gezegd komt het er op neer dat de bestaande RSA in het 
licht van de verander(en)de werkelijkheid geactualiseerd wordt. Regio's 
kunnen ervoor kiezen dit voor of na de gemeenteraadsverkiezingen van 
2014 te doen. Dit kan leiden tot: 

Uw kenmerk 

1. een geheel nieuwe RSA 
2. een actualisatie van de bestaande RSA 
3. het besluit om de bestaande RSA voor nog 2 jaar geldig te 

verklaren 

7. Een geheel nieuwe RSA 
Mogelijk zijn de resultaten en doelstellingen uit de RSA na twee jaar 
behaald of is deze wegens veranderende maatschappelijke 
omstandigheden of voortschrijdend inzicht niet meer actueel. Regio's 
kunnen er dan voor kiezen een geheel nieuwe RSA op te stellen. 

2. Een actualisatie van de bestaande RSA 
Een andere optie is dat de RSA op hoofdlijnen nog actueel is, maar dat 
zich inmiddels ontwikkelingen in het sociaal domein hebben 
voorgedaan, of dat andere of nieuwe vraagstukken inmiddels prioriteit 
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hebben gekregen. In dat geval is bijstelling of gedeeltelijke actualisatie 
van de RSA mogelijk. 

3. De RSA nog voor twee jaar geldig verklaren 
Mogelijk zijn de vraagstukken en prioriteiten uit de RSA van twee jaar 
geleden nog steeds actueel. In dit geval kan een regio besluiten de RSA 
nog twee jaar geldig te verklaren. Wij ontvangen in dat geval graag een 
korte toelichting waarom de huidige RSA van kracht blijft. 

Wij vernemen graag schriftelijk of de regio besluitvorming over de 
actualisatie van de RSA door de huidige colleges, of na de 
gemeenteraadsverkiezingen met de nieuwe colleges laat plaatsvinden. 

Indien de regio ervoor kiest de RSA te actualiseren na de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2014, ontvangen wij de 
geactualiseerde RSA bij voorkeur voor 31 oktober 201 4. 

Koppeling met PSA en RSA 
Welke optie ook gekozen wordt, de koppeling van projectaanvragen met 
de RSA blijft. Ook in de komende jaren kunnen uitsluitend projecten 
aangevraagd worden die hun basis vinden in de RSA én de PSA. 

Hooga^tend, 
Gedepluljeerde Staten van Noord-Holland, 

van het college dat met dit ondervyerp is belast. 
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