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Z-15-24901 Ruimtelijke ontwikk eling H.Matth ijssen Raadsvoorstel dhr. De Jong 

Nr.     3. Bestuur\6240  

B&W-besluit   01-12-2015 

Raadscommissie  (26-11-2015)  

Raad    10-12-2015 

Agendanummer   11 

 

Onderwerp:  

Holland Rijnland Inhoudelijke Agenda 2016-2020 

 

 

Wij stellen voor:  

1. Kennis te nemen van de Inhoudelijke Agenda Holland Rijnland 2016-2020.  

2. Voor de besluitvorming in het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland aan de 

 vertegenwoordigers vanuit Hillegom geen aanvullende opmerkingen mee te geven.  

 

 

Bestaand kader:  

Samenwerkingsagenda vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland 

op 17 december 2014 en het besluit van de gemeenteraad Hillegom Bestuur\5319 

d.d. 11 december 2014: Onderschrijven  uitspraken overdrachtdocument en mening 

vormen over notitie "Holland Rijnland 2015, naar een flexibele samenwerking" 

 

Doelstelling:  

Op basis van deze Inhoudelijke Agenda 2016 – 2020 inhoud geven aan de regionale 

samenwerking en het ‘regionaal organiseren’. Deze inhoud wordt niet voor de 

komende jaren vastgezet, maar is het vertrekpunt voor een dynamische agenda.  

Op deze wijze kan actief worden ingespeeld op kansen voor de regionale 

samenwerking. 

 

 

Inleiding: 

De Inhoudelijke Agenda Holland Rijnland 2016 - 2020, zoals die nu voorligt maakt 

deel uit van het besluitvormingsproces rond de transitie van de samenwerking.  De 

op 17 december 2014 vastgestelde Samenwerkingsagenda is verder uitgewerkt. In 

deze Inhoudelijke Agenda  zijn de kansen voor regionale samenwerking geduid en de 

rolverandering voor de organisatie Holland Rijnland. Dit is de agenda van het nu. 

 

Uit de Samenwerkingsagenda zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 17 

december 2014 komen de volgende punten naar voren: 

- de bestuurlijke ambitie om in het ruimtelijke, economisch- en sociaal domein 

samen te werken; 
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- het vernieuwen van de gemeenschappelijke regeling, met voor wat betreft het 

fysiek domein een lichter takenpakket en v.w.b. het sociaal domein een 

aangepast takenpakket;  

- het inzetten van Holland Rijnland voor gezamenlijke lobby en 

belangenbehartiging (zoals gesprekken met andere overheden) waarbij ruimte 

moet zijn om kansen voor de regio gezamenlijk op te pakken; 

- het uitvoeren en afronden van Programma van Afspraken / RIF-projecten; 

- de ambitie van gemeenten om meer op het niveau van de clusters of individuele 

gemeenten samen te werken te faciliteren of te organiseren. 

 

De Inhoudelijke Agenda 2016 - 2020  is de vertaling van deze uitgangspunten. 

Hiermee wordt het kader geschetst van waaruit vanaf 2016 gewerkt wordt. Waar 

welke kansen liggen voor de regio. Daarnaast staat hierin wat gedaan gaat worden 

door de organisatie Holland Rijnland. Veelal is dit met een aangepaste inzet en 

andere rol t.o.v. de huidige situatie. Zo zijn de activiteiten op het gebied van Verkeer 

en Vervoer gehalveerd. De rol op een aantal projecten binnen het Regionaal 

Investeringsfonds is veranderd doordat projecten naar de uitvoering zijn gegaan en 

het een lokaal inpassingsvraagstuk is geworden. Wel is er bijvoorbeeld blijvend 

aandacht voor de ‘going concern’-taken, zoals de afstemming met het fijnmazig 

verkeersnetwerk en de lopende OV-concessie.  

 

De Inhoudelijke Agenda 2016 – 2020 is een dynamisch document. Uitgangspunt is 

dat de gemeenten de inhoudelijke agenda van Holland Rijnland bepalen, waarbij de 

regionale organisatie ook beschikbaar is voor opdrachten van de gemeenten. De 

nieuwe organisatie Holland Rijnland is een netwerkorganisatie waarin wordt 

samengewerkt door ambtenaren in dienst van de regionale organisatie en 

ambtenaren vanuit de deelnemende gemeenten. Deze laatste ‘flexibele schil’ geeft 

ruimte om gebruik te maken van ieders expertise en in te spelen op nieuwe 

ontwikkelingen. 

 

Voor elk werkgebied (maatschappij, economie, leefomgeving en bestuur & organisatie), 

zijn ambities benoemd. Deze ambities zijn uitgewerkt in enkele speerpunten. De 

ambities en speerpunten vormen voor de komende jaren het gezicht van de gemeenten 

binnen Holland Rijnland in de Randstad, Nederland of Europa. Hiermee onderscheiden 

de Holland Rijnland gemeenten zich en dit bepaalt de inzet die deze gemeenten samen 

plegen om belangrijke doelen te bereiken.  

 

De vier ambities zijn: 

Ambitie 1: De regio Holland Rijnland streeft naar een optimaal niveau van sociale 

voorzieningen, lokaal en regionaal, waarbij de eigen kracht van de burger centraal 

staat. 

Ambitie 2: De regio Holland Rijnland is koploper in het toepassen van technologische 

innovaties. 
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Ambitie 3: De regio Holland Rijnland is een aantrekkelijke en vitale woon- en 

leefgemeenschap. 

Ambitie 4: De organisatie Holland Rijnland versterkt het strategisch vermogen van de 

samenwerkende gemeenten. 

 

Argumenten: 

1.1 De Inhoudelijke Agenda is een belangrijk document. Het is de basis voor de 

regionale samenwerking voor de samenwerking tussen de gemeenten in het gebied 

Holland Rijnland en geeft een richtlijn voor het samenwerkingsorgaan Holland 

Rijnland. De agenda is ook uitgangspunt voor herziening van de begroting 2016. 

Hierbij is rekening gehouden met de financiële taakstelling.  

 

1.2 De Inhoudelijke Agenda 2016 - 2020 vormt de start van een nieuwe periode van 

samenwerking langs de drie domeinen Maatschappij, Economie en Leefomgeving. Een 

nieuwe rol voor Holland Rijnland, van ‘regionale organisatie ’naar ‘regionaal 

organiseren’, waarbij er een sterkere nadruk komt op de platformfunctie, lobby en 

belangenbehartiging en het signaleren van nieuwe ontwikkelingen en kansen. 

 

Kanttekeningen: 

Niet elk speerpunt is voor alle gemeenten van evengroot belang maar het geheel van 

de agenda heeft een meerwaarde voor alle gemeenten. Ook omdat veel onderwerpen 

met elkaar verbonden zijn en de indirecte effecten een regionale uitstraling hebben 

op bijvoorbeeld het versterken van de leef- en woonomgeving of werkgelegenheid. 

Solidariteit is daarom net als ten tijde van het instellen van het Regionaal 

Investeringsfonds ook voor de nieuwe periode van belang.  

 

Financiële dekking: 

Nog te herziene begroting 2016 Holland Rijland. Ontwerpbegroting 2016 van Holland 

Rijnland is verwerkt in de Programmabegroting 2016 van de gemeente Hillegom.  

 

Participatie: 

Tijdens het regiocongres op 22 september 2015 is een eerste concept van de 

inhoudelijke agenda besproken. Hierin herkenden de gemeenten zich te weinig 

herkenden in de voorgelegde speerpunten die de ruggengraat moesten vormen van 

de inhoudelijke agenda van Holland Rijnland. De afgelopen weken is er volop overleg 

geweest met gemeenten en is men gezamenlijk de ambities en speerpunten gaan be- 

en herschrijven. Tijdens de regiomiddag van 11 november hebben de diverse 

portefeuillehoudersoverleggen het Dagelijks Bestuur geadviseerd om met enkele 

kleine wijzigingen de Inhoudelijke Agenda 2016 – 2020 voor te leggen aan het 

Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 16 december aanstaande.  

 

Urgentie: 

Hoog. 

Het is van belang om met de deelnemende gemeenten tijdens de bijeenkomst van het 
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Algemeen Bestuur op 16 december 2015 de Inhoudelijke Agenda vast te stellen 

zodat, na een intern gerichte periode, de organisatie Holland Rijnland aan de slag kan 

met het versterken en verbinden van de gemeenten in de regio Holland Rijnland. 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop A. van Erk 

secretaris burgemeester 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Adviesnota tbv vergadering Algemeen Bestuur Holland Rijnland d.d. 16 december 2015  

- Inhoudelijke Agenda Holland Rijnland 2016-2020 (concept tbv AB 16-12-2015), gedateerd 16-11-2015 

Informatie bij: H.Matthijssen, H.Matthijssen@hillegom.nl, tel.nr. 06 11 70 09 30. 
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Onderwerp: 

Holland Rijnland Inhoudelijke Agenda 2016-2020 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel nr. 108 van de Gemeentewet, 

 

besluit:  

1. Kennis te nemen van de Inhoudelijke Agenda Holland Rijnland 2016-2020.  

2. Voor de besluitvorming in het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland aan de 

vertegenwoordigers vanuit Hillegom geen aanvullende opmerkingen mee te 

geven.  

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 10 december 2015  

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 
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