
Kadernota 2018 

Een frisse start 
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Aanleiding voor een nieuwe start 

 De begroting begint bij de inhoud! 

 

 Ruimte voor innovatie en vernieuwing 

 

 Een begroting die zo SMART mogelijk is 

 

 De wens om de begroting vóór 15 april bij de 

gemeenteraden te hebben 
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Het begint bij de kadernota 

 Nu bij kadernota ook inhoudelijke kaders 

 Nieuwe onderwerpen en speerpunten 

 Accenten en prioriteiten verschuiven 

 Activiteiten verminderen of stopzetten 

 Bepalen rol Holland Rijnland 

 

 Niet alleen indexering en bezuiniging 
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In de begroting 

 Uitwerken gewijzigde prioritering en keuzes 

 

 Gewenste resultaten zo SMART mogelijk 

formuleren, waar het de verantwoordelijkheid van 

Holland Rijnland betreft 
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Planning en besluitvorming 

 

 

 

Datum Overleg Gebeurtenis 

9-11-2016 PHO Bespreken prioriteiten en keuzes 

14-12-2016 AB Inhoudelijk deel kadernota 

15-2-2017 PHO Kadernota en conceptbegroting 

29-3-2017 AB Kadernota vaststellen 

15-4-2017 AB Toezending concept begroting 

21-6-2017 AB Vaststellen Begroting 
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Uitvoerende taken - Inhoudelijke Agenda 

67% 

33% 

Uitvoerende taken Inhoudelijke agenda
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Inhoudelijke ontwikkelingen (t.o.v. 2017) 

 

• Uitvoerende onderdelen (RBL, 

urgentiecommissie, etc.) blijven gelijk 

 

• Verdeling ureninzet voor de domeinen binnen de 

Strategische Eenheid blijft ongeveer gelijk  

 

• Wel verandering in rol per speerpunt, mogelijk 

nieuwe onderwerpen of zelfs het vervallen van 

speerpunten 

 

• Inzet qua capaciteit op de drie ondersteunende 

speerpunten (subsidiesignalering, strategische 

verkenningen en kennisdeling) blijft gelijk  
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Versterken strategisch vermogen 

 

• Verder versterken kennisdeling > PLEK, themacafés, 

communicatie 

 

• Doorontwikkeling lobbyrol: adhesiebetuigingen, 

cofinancieringsfonds, deels over de domeinen heen 

(bijvoorbeeld onderwijs – arbeidsmarkt – topsectoren) 

 

• Vrije ruimte: organiseren op het onverwachte 

(bijvoorbeeld Regionale Investeringsstrategie) 

 

• Signalering en verkenning van nieuwe thema’s 
 



9 

Maatschappij (excl. TWO/RBL) 

47% 

19% 

1% 

5% 

13% 

12% 

3% 

Jeugd

Opvang en huisvesting

Cultuur

WMO

Volwasseneducatie

Arbeidsmarkt

Doelgroepenvervoer
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Maatschappij - I 

Speerpunt 1 – Jeugd  

 => verwachte inzet 2018 blijft gelijk door evaluatie 

regionaal opdrachtgeverschap jeugd en  voorbereiding inkoop 

2020 e.v. 

 

Speerpunt 2 – Huisvesting en opvang bijzondere doelgroepen 

 => kleinere rol dan 2017, verschuiving naar regulier 

 werk – takenpakket gemeenten? Of juist actieve  

 lobby richting corporaties en realiseren van   

 (tijdelijke) flexibele schil? 

 

Arbeidsmarkt  

 => inzet blijft gelijk, wel enige verschuiving op inzet. Meer 

 focus op verbinding topsectoren – onderwijs – arbeids-

 markt en verbeteren aansluiting kwetsbare jongeren 

 arbeidsmarkt 
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Maatschappij - II 

Volwasseneneducatie 

 => Vooralsnog inzet blijft gelijk, mogelijk wijziging door 

 evaluatie. Subregionaal organiseren of coördinerende 

 rol Leiden of Strategische Eenheid? 
 

WMO 

 => geen regionale vraag, de inzet van Strategische 

 Eenheid is klein. Wordt indien nodig opgepakt in 

 speerpunt 2:  Doelgroepen. Wel platformrol ,delen 

 uitvoeringskennis en ervaringen veranderingen 

 maatschappelijke zorg? 

 

Cultuur 

 => inzet is beperkt, maar blijft gelijk: verdeling en   

  aanvraag cultuursubsidie 
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Maatschappij - III 

Doelgroepenvervoer 

 => inzet gelijk aan 2017, monitoring regiotaxi, tenzij er  

 een aanbestedingstraject nodig is? Huidig contract loopt 

 tot en met 2018, maar optie tot verlenging. 
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Economie 

17% 

28% 

27% 

19% 

9% 

Space

Biobased

Energie

Greenports

Platform
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Economie I  

Sp 3 – Space 

 => inzet gelijk, rolverandering: implementatie programma 

  t.b.v. vestigingsklimaat van ruimtevaartgerelateerde 

  (maak)industrie; creëren randvoorwaarden;    

  stimuleren crossovers. Start al in 2017. 

 

Sp 4 – Biobased 

 => inzet gelijk, meer focus op planteninhoudstoffen  

 (pilots) en reststromen (gekoppeld aan LEADER).  2017 

 moet er meer duidelijkheid over de inhoudelijke focus 

 komen en de rol van HR.  

  Onderwerp bodemdaling laten vervallen, geen rol HR?  
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Economie II 

Sp 5 – Energie 

 => Superspeerpunt! rolverandering, trekker aantal   

 actielijnen en projecten, uitrol programma 

 

Sp 6 – Greenports 

 => inzet vooralsnog gelijk, rol wordt duidelijk in 2017,  

  uitvoering geven aan programma? 

 

EZ Algemeen – platformrol 

 => inzet blijft gelijk. O.a. monitoring kantorenstrategie, 

  detailhandel, bedrijventerreinen. 
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Leefomgeving 

18% 

36% 
34% 

6% 

6% 

Leegstand kantoren

Groene landschappen

Mobiliteit

Platform RO

Platform wonen
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Leefomgeving I 

Sp 7 – Aanpak leegstand kantoren 

 => geen rol op proeftuin pilots en inzet 

 kantorenstrategie kleiner, platformrol onder EZ 

 algemeen.  

  Kan het speerpunt hiermee vervallen?  

 

Sp 8 – Groene landschappen 

 => inzet blijft gelijk, groenprogramma en extra 

 uitwerking op Iconen (HUP, NP Hollandse Duinen, etc.). 

  

Sp 9 – Mobiliteitsnetwerk 

 => inzet gelijk, uitrol RIF, netwerkanalyse + programma 

 en lobby (N11/A11, spoor Leiden – Utrecht) 
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Leefomgeving II 

Platform RO 

 => afstemmingsvraag blijft gelijk, inhoud vanuit clusters. 

 Extra inzet op verstedelijkingsvraagstukken? En op  

 de  relatie en afstemming met de Noordvleugel? 

 

Platform wonen 

 => gelijk aan 2017 > woonruimteverdeling, gekoppeld 

 aan regionale woonagenda en raakvlak speerpunt 

 doelgroepen? 

 



www.hollandrijnland.nl 
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