
 

 
 
 
 
 
 
 

Onderwerp:  Agenda 
 
 
01 Opening en vaststelling agenda 
 
 
02 Verslag Algemeen Bestuur 11-10-2017 

Beslispunt:  
Het verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 11 oktober 2017 
vast te stellen 
 
Bijlage:  
02 20171011 Holland Rijnland AB 

 
 
03 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/ 

Uitgegane stukken/Verslagen 
Er zijn geen binnengekomen stukken of vooraf aangemelde mededelingen. 

 
 
04 Informatienota cofinanciering 

In 2016 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het cofinancieringsfonds. Uit 
het fonds kunnen initiatieven die van regionaal belang zijn, een financiële impuls 
krijgen. 
 
Ron Kervezee, programmamanager Greenport Regio Boskoop, zal een 
presentatie geven over het project Back on Track. 
 
Kennisnemen van: 
Het besluit van het Dagelijks Bestuur om een bijdrage uit het cofinancieringsfonds 
te verstrekken voor: 

1. Het pilot project Back on Track;  
2. Het project Labs2Meet, biomonitoring fieldlab in Holland Rijnland;   
3. Het project Levend Lab.  

 
Bijlagen: 
04 Informatienota AB cofinanciering 
04a projectbeschrijving Back on Track 
04b projectbeschrijving Labs2Meet 
04c projectbeschrijving Levend lab 

 
 
05 Verordening elektronische bekendmaking van besluiten 

Besluiten van Holland Rijnland die een algemeen verbindend voorschrift bevatten 
op basis van een gedelegeerde bevoegdheid moeten worden gepubliceerd. Tot 

Vergadering: Algemeen Bestuur 
Datum: 13-12-2017 
Tijd: 20.00 
Locatie: Gemeentehuis Alphen aan den Rijn 
Agendapunt: 01 



 

nu toe gebeurt dat in de publicatiebladen van alle deelnemende regiogemeenten. 
Het kan echter efficiënter, namelijk door het instellen van een eigen publicatieblad 
door Holland Rijnland via de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële 
Publicaties (GVOP) (artikel 56aa Wet gemeenschappelijke regelingen). Dit moet 
gebeuren bij verordening (bijlage) en daarom wordt voorgesteld deze vast te 
stellen. 
 
Beslispunt: 
Vast te stellen de Verordening elektronische bekendmaking Holland Rijnland  
 
Bijlagen: 
05 AB-voorstel elektronisch publiceren 
05a Conceptverordening elektronische publicaties 
 
 

06 Financiële afwikkeling RPA Rijn Gouwe 
Het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe is per 1 januari 2017 
opgeheven. In de laatste bestuursvergadering dd. 31 oktober 2016 van het RPA 
Rijn Gouwe zijn afspraken gemaakt over de financiële afwikkeling. De afspraak is 
dat de resterende middelen overgedragen worden aan Holland Rijnland en 
Midden Holland onder de voorwaarde, dat de middelen bestemd blijven voor 
onderwijs-arbeidsmarkt. 
In onderling overleg tussen de heer E. de Leest namens de beheergemeente 
Alphen aan den Rijn en mevrouw M. Damen namens de centrumgemeente van 
de arbeidsmarktregio zijn afspraken over deze financiële afwikkeling gemaakt. 
De hoofdlijn van de afspraken is de resterende middelen te bestemmen voor 
activiteiten onderwijs-arbeidsmarkt.  
 
Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van het voorstel tot financiële afwikkeling van de 

beheergemeente Alphen aan den Rijn en centrumgemeente Leiden.  
2. De eerste tranche afwikkeling RPA Rijn Gouwe van € 55.427 te bestemmen 

voor realisatie van een schakeljaar VSO-MBO. 
3. De tweede tranche afwikkeling RPA Rijn Gouwe van € 122.227 te bestemmen 

voor onderwijs-arbeidsmarkt activiteiten en het bedrag van € 122.227 aan een 
te realiseren reserve onderwijs-arbeidsmarkt toe te voegen. 

 
Bijlagen: 
06 AB voorstel financiele afwikkeling 
06a Memo bestemmingsreserve onderwijs arbeidsmarkt 
 
 

07 Schakelklas Voortgezet Speciaal Onderwijs - Middelbaar Beroepsonderwijs 
Het inzetten op een betere overgang van het voortgezet speciaal onderwijs naar 
het reguliere middelbaar beroepsonderwijs is één van de speerpunten van het 
tegengaan van voortijdig schoolverlaten. De maatregel overgang VSO-MBO is 
opgenomen in het VSV programma Op naar de Finish. 
In deze overgang bestond tot het schooljaar 2015-2016 de REA-topklas. Deze 
Topklas bood jongeren met een diploma vmbo-theoretische leerweg en met 
autisme een traject van VSO naar het reguliere MBO. De financiering van de 
REA-topklas is weggegevallen doordat het Leo Kannercollege geen budget meer 



 

over kon hevelen naar het MBO en het voor ROC Leiden niet alleen te 
financieren is.  
In het PHO Maatschappij is het opheffen van de REA-topklas meermaals aan de 
orde geweest. Het PHO heeft gevraagd of er alternatieven zijn om dit te 
compenseren. Het voorstel is het wegvallen van de REA-topklas langs twee lijnen 
te compenseren: 
1. Intensiveren in het realiseren van doorgaande lijnen in de overgang van 

VSO naar MBO, met name de jongeren met vmbo-tl diploma 
2. Het instellen van een schakeljaar om de overgang VSO-MBO te faciliteren 

 
Beslispunten: 

1. In te stemmen met het vormgeven van een schakeljaar om de overgang 
VSO-MBO te faciliteren. 

2. Het instellen van een schakeljaar voor 5 schooljaren (2018-2019 tot en met 
2022-20223) mede te financieren, onder de voorwaarden: 
 Reguliere kosten worden gedragen vanuit de reguliere bekostiging van 

mboRijnland 
 De additionele kosten worden gelijkelijk verdeeld tussen de 

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs, Holland Rijnland en 
mboRijnland. 

3. De additionele kosten voor Holland Rijnland van €109.833 voor de 
schooljaren 2018-2019 tot en met 2022-2023 te financieren uit: 
a. de reserve Regionaal Bureau Leerplicht van €45.882;  
b. de eerste tranche afwikkeling Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid 

Rijn Gouwe 2016,van € 55.427; 
c. het budget inclusieve arbeidsmarkt van € 8.524 wat neerkomt op € 1.705 

per jaar. 
 
Bijlage: 
07 Schakelklas Voortgezet Speciaal Onderwijs - Middelbaar Beroepsonderwijs 

 
 
08 Beleidsplan Regionaal Bureau Leerplicht 2018-2021 

Het huidige beleidsplan van het RBL loopt tot en met 2018. Het RBL heeft 
vervroegd het initiatief genomen voor het maken van een nieuw beleidsplan. De 
omgeving van het RBL is sinds de invoering van het passend onderwijs en de 
decentralisaties in het sociaal domein sterk veranderd. Het RBL wil met het 
nieuwe beleidsplan inspelen op haar veranderende rol en verantwoordelijkheden 
en daarmee zorgen dat, waar mogelijk, elke jongere naar school gaat. 
De uitvoering van de leerplichtwet en de uitvoering van de Regionale Meld- en 
Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaters is ondergebracht in de 
gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. Hiermee is beoogd deze taken 
efficiënter uit te voeren en met een hogere kwaliteit. 
 
Beslispunten: 
Het beleidsplan RBL 2018-2021 vast te stellen. 
 
Bijlagen: 
08 AB-voorstel Beleidsplan RBL 2018-2021 
08a Beleidsplan RBL 2018-2021 

 
 



 

09 Zuidvleugel Zichtbaar Groener 
Op 12 oktober 2005 heeft het Algemeen Bestuur de overeenkomst Zuidvleugel 
Zichtbaar Groener vastgesteld en ingestemd met de regionale bijdrage. Met deze 
overeenkomst besloten Rijk, provincie en regio om diverse groene 
recreatiegebieden te ontwikkelen, waarvan 9 in (toenmalig) Holland Rijnland en 
hier middelen voor te reserveren. 
 
In het AB van 6 juli 2016 is besloten om een reserve in te stellen waar de 
resterende ZZG middelen in gestort zijn. In de reserve ‘Natuurlijke, 
landschappelijke of recreatieve elementen op particulier terrein’ resteerde einde 
van het boekjaar 2016 van Holland Rijnland een bedrag van €234.360,- incl. 
BTW. De laatste regionale bijdrage vanuit de ZZG-overeenkomst is in 2016 
verplicht voor een bedrag van €78.300,- voor het project Ghoybos. Van de totale 
storting van de gemeenten voor ZZG-projecten resteert nu definitief €156.060,- 
incl. BTW. Voor de bestemming van het resterende bedrag à €156.060,- heeft het 
Algemeen Bestuur op 6 juli 2016 besloten om samenwerking te zoeken met 
geëigende instanties, zoals de Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland, 
hierna genoemd als Landschapsfonds. Het PHO op 15 november 2017 heeft 
eveneens geadviseerd om, via het Landschapsfonds, de middelen in te zetten 
voor kleine (particuliere) landschapselementen. 
 
Beslispunten: 
In te stemmen met: 

1. Het handhaven van de reserve ‘Natuurlijke, landschappelijke of 
recreatieve elementen op particulier terrein’ tot het moment dat de 
stichting Landschapsfonds Holland Rijnland daadwerkelijk haar middelen 
heeft uitgeput voor beheer van boerenlandpaden en/of de middelen via 
het Landschapsfonds ingezet kunnen worden voor kleine 
landschapselementen; 

2. Het instellen van een onderzoek naar een manier om de reserve effectief 
en efficiënt in te zetten via het Landschapsfonds (als fondsbeheerder) en 
weg te zetten via een instantie als bijvoorbeeld de Groene Motor; 

3. Het mandateren van het DB om te besluiten wanneer de reserve kan 
vrijvallen ten gunste van het Landschapsfonds. 

 
Bijlagen: 
09 ZZG Zuidvleugel Zichtbaar Groener 

 
 
10 Kadernota 2019: Inhoudelijk 

Jaarlijks worden door het Algemeen Bestuur de uitgangspunten voor het 
opstellen van de begroting van het komende jaar vastgesteld. Het Algemeen 
Bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van het eerste concept kadernota 2019 
en  hun gevoelens ten aanzien van de concept kadernota 2019 kenbaar te 
maken. De kadernota zal in deze vergadering nog niet worden vastgesteld; dit 
staat gepland voor de vergadering van het AB van 14 maart 2018. 
 
Bijlage: 
10 Kadernota 2019 concept AB 13-12-2017 

 
11 Rondvraag en Sluiting 
 
 

Volgende vergadering van het Algemeen Bestuur: 
14 maart 2018, in Katwijk 





 


Oplegvel 
 
1. Onderwerp Beleidsplan RBL 2018-2021 


2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 


Efficiencytaak 
    


3. Regionaal belang Met het beleidsplan geven gemeenten richting 
aan de uitvoering van de leerplichtwet en de 
RMC-functie. Hiermee wil het RBL het recht op 
onderwijs van 5-23 jarigen waarborgen 


4. Behandelschema: 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 


Datum: 
Informerend 


Datum:  
Adviserend 


Datum: 
Besluitvormend 


 
 
 
 
 
 


 
 
15-11-2017 
 
 
 
 


26-10-2017 
 
 
 
 
 
13-12-2017 


5. Advies PHO Positief advies 


6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 


Ten opzichte van het beleidsplan 2015-2018 is de 
focus van het RBL in dit beleidsplan verschoven 
naar de maatschappelijk zorgtaken in plaats van 
het handhavende karakter. Tevens is de 
omgeving en rol van het RBL veranderd door de 
decentralisaties in het sociaal domein en de 
invoering van het passend onderwijs. 


7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda 
staat) 


Aan de hand van het beleidsplan wil het RBL het 


recht op onderwijs van 5-23 jarigen waarborgen. 


Door onderwijs kunnen jeugdigen zich 


ontwikkelen om bij volwassenheid naar vermogen 


te participeren in de samenleving. 


Gevraagd wordt om het beleidsplan 2018-2021 


vast te stellen. 
8. Inspraak Nee 


9. Financiële gevolgen   Binnen begroting Holland Rijnland 
10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 


- Leerplichtwet 1969 
- Wet op de Expertisecentra 
- Wet op het Voortgezet Onderwijs 
- Wet Educatie en Beroepsonderwijs 
- Gemeenschappelijke Regeling Holland 


Rijnland 
 


 Eerdere besluitvorming: 
- Beleidsplan 2015-2018 


11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 


- 







 


Adviesnota AB 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
Onderwerp: 
Beleidsplan RBL 2018-2021 
 


 
Beslispunten: 
Het beleidsplan RBL 2018-2021 vast te stellen. 
 
Inleiding: 
 Het huidige beleidsplan van het RBL loopt tot en met 2018. Het RBL heeft vervroegd 


het initiatief genomen voor het maken van een nieuw beleidsplan. De omgeving van 
het RBL is sinds de invoering van het passend onderwijs en de decentralisaties in het 
sociaal domein sterk veranderd. Het RBL wil met het nieuwe beleidsplan inspelen op 
haar veranderende rol en verantwoordelijkheden en daarmee zorgen dat, waar 
mogelijk, elke jongere naar school gaat. 


 De uitvoering van de leerplichtwet en de uitvoering van de Regionale Meld- en 
Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaters is ondergebracht in de 
gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. Hiermee is beoogd deze taken 
efficiënter uit te voeren en met een hogere kwaliteit.  


 
Beoogd effect: 


Aan de hand van het beleidsplan wil het RBL het recht op onderwijs van 5-23 jarigen 


waarborgen. Door onderwijs kunnen jeugdigen zich ontwikkelen om bij volwassenheid 


naar vermogen te participeren in de samenleving. 
 
De kern van het beleidsplan is: 
Het RBL stelt het belang van de jongere voorop en zet zich in om elke jongere een plek te 
bieden in de samenleving. Samen met de jongere, de ouders en het netwerk rond de 
jongere zoeken wij naar de meest passende oplossing als schoolgang even niet lukt. 
Hierbij kijken wij naar de kracht en dromen van de jongere. Het RBL signaleert 
knelpunten en achterliggende problematiek en schakelt proactief met partners. Wij willen 
geen onnodige regels of schotten. Wij sluiten ons aan bij de gangbare 
samenwerkingsmethodiek van betrokken instanties in het jeugdbeleid. Wij handhaven 
alleen als dit een positief effect heeft op de jongere. 


 


Financiën:  
Binnen begroting 
 


Vergadering: Algemeen Bestuur 
Datum: 13-12-2017  
Tijd: 20:00 uur 
Locatie: Gemeentehuis Alphen aan den Rijn 
Agendapunt: 08 
Kenmerk: ADV-17-00993 







 


Communicatie: 
 Het beleidsplan wordt, na vaststelling, gedeeld met gemeenten en ketenpartners. 
 Dit beleidsplan geeft de richting en taken weer van het RBL tussen 2018 en 


2021. De resultaten die aan de hand van dit beleidsplan worden behaald, worden 
na elk schooljaar gerapporteerd in het jaarverslag van het RBL. Het jaarverslag 
wordt vastgesteld in het Dagelijks Bestuur en ter kennisgeving gedeeld in het 
Portefeuillehoudersoverleg Maatschappij en besproken in het Algemeen Bestuur. 


 Aan de hand van ontwikkelingen die uit het jaarverslag blijken, elk schooljaar een 
jaarplan gemaakt. Het jaarplan geeft een nadere uitwerking van dit beleidsplan 
en gaat in op actuele ontwikkelingen, veranderende werkwijzen en de 
kwantitatieve doelstellingen. Het jaarplan wordt jaarlijks ambtelijk gedeeld en 
besproken met de gemeenten. 
 


Evaluatie: 
In het jaarverslag van het RBL wordt na elk schooljaar gerapporteerd op de doelen in het 
beleidsplan. 
 
Bijlagen: 
Bijlage 08a: Beleidsplan RBL 2018-2021 
 
 


Vergadering Holland Rijnland 
Algemeen Bestuur 


Besluit 








Bijlage 2: Labs2Meet: een biamonitoring fieldlab in Holland Rijnlond


rB=Ë
LE ID E N


hogeschool
Leiden


Generade
Applicd Gcnomics fot Lih


Waarom?
De vraag om specifiek geschoold personeel op MBO en HBO niveau in het MKB groeit. Ervaring leert dat met
name MBO-geschoolden bij voorkeur dicht bij huis leren en werken. Het is daarom nodig om MBO opleidingen
in de regio toe te spitsen op de marktvraag van het MKB in onze regio.


ln de 'rode' sector (med¡schfarmaceutisch) zijn er de afgelopen jaren veel veranderingen opgetreden.
Diagnostiek van ziekten en mogelijkheden om interventies te monitoren kunnen steeds beter rnet
geavanceerde testen worden gevolgd. ln laboratoria zijn hierdoor veel nieuwe werkwijzen ontstaan die
ondersteund worden door geavanceerde apparatuur. De rollen van de werknemers in deze labs zijn daarom
veranderd, waardoor ook andere kennis en de vaardigheden van de huidige en toekomstige professionals


nodig z'rjn. Keywords hierb'rj zijn het goed kunnen samenwerken met andere disciplines en niveaus, in staat zijn
snel en goed nieuwe technieken te beheersen en om kunnen gaan met grote complexe apparatuur en de data
die hiermee worden gecreëerd.


Ook de 'groene' sector wordt steeds meer beTnvloed door technologie. Belichting, bewatering en voeding
worden bijvoorbeeld in de glastuinbouw steeds meer geautomatiseerd. ln de veredeling en vermeerdering
worden steeds meer laboratorium technieken ingezet zoals moleculaire veredeling en weefselkweek. Veel van
deze technieken worden in eerste instantie voor de kapitaalkracht¡ger humane toepassingen ontwikkeld,
waardoor een inlensieve samenwerking tussen beide disciplines voor de hand l¡gt. Het onderwijs aanbod in de
regio wordt daarmee versterkt, uitgebreid en meer toegespitst op (toekomstige)werkgelegenheid in de regio.


Daarnaast vraagt het MKB om pragmatisch onderzoek dat ze op korte termijn helpt in het verbeteren en/of
verduurzamen van hun bedrljfsvoering. Wetenschappelijk (universitair) onderzoek zien zij zeker als waardevol,
maar neemt vaak meerdere jaren in beslag en is niet altijd concreet toepasbaar in een MKB onderneming.


Waarom nu?
Analyses van DNA - erfelijk materiaal wordt steeds goedkoper en kent een steeds bredere toepassing. Van


ziektedetectie b'rj de mens (zowel erfelijk als b'rjvoorbeeld infecties) tot het aantonen van een dader, van het
detecteren van besmetting van levensmiddelen tot b¡odiversiteit in het water: er komen steeds meer
mogelijkheden. Om bedr'rjven en instellingen mãar ook de geinteresseerde leek de mogelijkheid te geven om
kennis te maken met de (onlmogelijkheden hiervan heeft de Hogeschool Leiden met haar partners ROC Leiden
en Generade hiervoor een lab opgezet waar onderzoek, onderwijs en toepassing elkaar kunnen ontmoeten: het
'biomonitoring fieldlab'. Naast het doen van onderzoek is een initiatief gestart om zowel theoretische als
praktische 'hands-on' cursussen op het gebied van biomonitoring op te zetten. Hierbij zijn - naast cursussen
voor vakspecialisten - ook (maatwerk en algemene) cursussen die zich richten op ondernemers en
geinteresseerde leken.


Het voorstel op hoofdlijnen
Praktijk projecten zijn voeding voor de ontwikkeling van de curricula van de opleidingen en cursussen. Waar
mogelijk zullen studenten ¡n teams tot oplossingen komen waarb'rj ondernemen en proces- en inhoudelijke
kennis nodig zijn. Studenten, docenten en onderzoekers zullen worden ondersteund om projecten van derden
te begeleiden en/of uit te voeren. ln de rijke leeromgevinþ wordt daarnaast projectonderzoek,
projectonderwijs en ondersteuning van de stages voor studenten gegeven. ln de labs gaan studenten, vaak in
samenwerking met bedr|ven en instellingen, mede werken aan projecten die komen u¡t het werkveld. Om de
instroom van projecten kwalitatief en kwantitatief te vergroten wordt in het eerste twee jaar een medewerker
minimaal twee dagen per week vrijgemaakt om (waar mogelijk met studentenondersteuning) actief bij
bedrijven langs te gaan om pro¡ecten 'op te halen' en om behoeftes aan cursussen te bepalen.


Planning
Periode voor initiële fase: 1 september 2017 tlm 1 september 2019.







Na deze initiële fase is de verwachting dat het initiatief zichzelf kan bekostigen door de verdiensten uit
labs2learn (waarbij de focus l¡gt op het aansluiten van het ondenruijs op de behoeftes van de sector alsmede
het ontwikkelen van cursussen voor erïterne part¡jen), labs2link (waarbij het interdisciplinaire samenwerken
centraal staat) en labs2try (het werken aan een project, gebruik makend van de faciliteiten). Het bedrijfsleven,
publieke organisaties en het (HBO en MBO) onderwijs zullen samen deze mix van proeftuin voor bedrijven en
onderwijs bekostigen. De locatie van de labomgeving zal op het BioScience Park zijn, in SL Plaza.


Totale business case
De totale business case vraagt om een investering van ongeveer € 800 000 voor het opzetten van de
laboratoriumomgeving. Daarnaast zal er per jaar een investering van ongeveer € I 000 000 zijn aan manuren,
materialen en afschrijving apparatuur. De Hogeschool leiden heeft toegezegd het leeuwendeel van deze
kosten op zich te willen nemen. zij gaat wel op zoek naar andere partners hierin vanuit haar eigen netwerk en
(indien mogelijk) van Holland Rijnland. over de periode sept 2017 - aug 2019 zal er dus een totale investering
van € 2 800 000 nodig zijn.


Voorstel aan Holland Rijnland
ln Holland Rijnland zijn duurzame ontw¡kkeling van de Greenports en van het Health science cluster prioritaire
onderwerpen. Tevens staat het verbinden van onderwijs en arbeidsmarkt hoog op de agenda in de regio. Dit
voorstel levert een bijdrage aan de invulling van deze ambities.


Het geld van de Hogeschool mag alleen voor onderwijs doelstellingen ingezet worden. Om de laboratorium
omgeving ook goed toegankelijk te maken voor (MKB) bedrijven vragen we een bijdrage van Holland Rijnland
van € 50 000.


Voor het'ophalen' van projectvoorstellen bij bedrijven alsmede de ontwikkeling van cursussen voor de niet-
vakexperts begroten we 1FTE (mede voor het uitwerken van de'opgehaalde'ideeën voor projecten en
cursussen). Hiervoor vragen we een bijdrage aan Holland R'rjnland van €25 000 per jaar. Huurkosten van de
ruimte zullen door de partners worden betaald (en voor een deel door de deelnemers van de cursussen);
materiaalkosten voor de projecten door de bedrijven, Na een jaar en na twee jaar zal een evaluatie worden
gemaãkt van de activiteiten.


Holland Rijnland wordt dus een ondersteuning gevraagd van totaal € 100 000 voor een pilot periode van twee
jaar. Hiervan is € 50 000 voor een cofinanciering voor de opzet van de fac¡liteit waardoor er toegankelijkheid
van deze faciliteit voor MKB-ers zal worden bewerkstelligd en € 25 000 per jaar voor personeel om de
samenwerking met MKB-ers te bewerkstelligen.


Deliverables


lmpact 0p de regiCI
Deze faciliteit zonder de financiering van Holland Rijnland zal (doordat de bekostiging vanuit de
Hogeschool is, díe is toegewezen voor onderwijs) alleen onderwijsactiviteiten ondersteunen. Door de


bijdrage van Holland Rijnland zal het potentieelvoor het MKB worden ingezet, waardoor niet alleen
MKB vraaggestuurd onderzoek kan worden uitgevoerd dat middels valorisatie een impact heeft op
de economische kracht van de regio. Het ondenvijs zal niet alleen worden verrijkt door vernieuwing
maar ook door verbreding (denk bijvoorbeeld aan de agrarische sector). Hiermee wordt een bijdrage
geleverd aan de toeleiding van het onderwijs naar de regionale arbeidsmarkt en wordt het
economisch vestigingsklimaat in de regio versterkt.


Contactgegevens
Helma Kaptein (Generade): 06-39 11 50 48; kaptein@generade.nl


Sept 2017-


sept 2018
Sept 201.8-


sept 2019
Aantal gesprekken m et bedrijven voor p rojecten >20 >30
Aantal projecten van bedrijven >10 >20
Aantal studenten betrokken bij projecten >50 > 100
Aantal cursussen voor ondernemers en/of geinteresseerde leken >3 >5
Aantal deelnemers >50 > 100







Eijlage 3: twee voorbeelden von sümenwerkingen met portijen uit de regia


Fusariumbesmett¡ng bij de tulp


Het onderzoek "Fusorium bü de tulp" heeft als doelvoor ogen gesteld om odviezen en oplassingen voor
de tulpsector (MKB) oon te drogen door onderzoekers samen met de ondernemers heel proktisch noor
het probleem te loten kijken. Tijdens de twee jaor lntensleve samenwerking is er (naast dot bijvoorheeld
hele proktische experimenten het belong vøn het voorkomen vøn beschadiging van de bol-hebben
laten zien) er een kwantitatieve dÍagnostische test kon worden gedoon woarmee een betere inschotting
gemaokt kon worden van de Fusorium besmetting van een portü bollen. De ondernemers hebben het
belong van deze test - die aongeeft welke lnfectie (het soort en hoe agressief deze is) er in de bollen is
en in welke mote (veel, weinig of niet aantoonboar) onderstreept. Somen met de projectleider Willem
von Leeuwen wordt nu gekeken hoe deze test voor de ondernemers beschikbaar kan worden gemaakt
en hoe deze het bedriifsproces positief kon beînvloeden. Ðaarnadst zol in een vervolgproject stappen
warden gezet Ín het verbeteren von de weerboarheid van de grond, wat de gezondheid van de
tulpenbollen ten goede zal komen.


Next Generation Sequencíng in de diagnastiek


Bii virale luchtwegínfecties is het belongrijk om vast te stellen welk virus verantwoordelijk is voor de
klschten. Hiervoor moakt een medisch microbioloog - op bosis van het klinisch beeld - een selectie von
een oontal patentìële vìrussen. Als daar de ziekteverwekker niet tussen zit, gaat kostbøre tijd verloren.
ln samenwerking met het LUMC hebben drie teams van bio-informatico studenten van Hogeschool
Leiden een softwarepokket geschreven waarmee onderzoekers en analìsten von de øfdeling Medische
Microbiologie olle virussen kunnen opsporen in klinische monsters. Het softworepakket bestaat uit een
grafisch interfoce zodot loboronten het eenvoudig kunnen gebruiken zonder dot ze zelf iets van bio-
informatico hoeven of te weten. Door regelmøtig overleg met de arts-microbiologen von het LIJMC
hebben de studenten van de Hogeschoolen de bio-informatici von Generode de softwore zo ingericht
dot de gegevens die de ønalyse oplevert een klinische diagnose mogelijk moakt en implementotie in de
dagelijkse diøgnostiek von het ziekenhuis mogelijk maakt.





		Brief Claudia-2.4

		Brief Claudia-2.5

		Brief Claudia-2.6
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Conceptverslag 
 
 
Gemeente Naam Functie in groep 
   
Aanwezig   
Alphen aan den Rijn mw. J.W.E. Spies bestuurslid, lid DB 
Alphen aan den Rijn dhr. R. Vrugt bestuurslid 
Hillegom dhr. J. van Rijn bestuurslid 
Hillegom mw. A. Ringelberg bestuurslid 
Kaag en Braassem dhr. H.P.M. Hoek bestuurslid 
Kaag en Braassem mw. M. van der Velde-Menting bestuurslid 
Katwijk dhr. K. van der Spijk bestuurslid 
Katwijk dhr. C.L. Visser bestuurslid 
Leiden mw. R.A. van Gelderen bestuurslid, lid DB 
Leiden dhr. W. van Peijpe bestuurslid 
Leiden dhr. E. Krijgsman bestuurslid 
Leiden dhr. H.J.J. Lenferink bestuurslid, voorzitter AB 
Leiderdorp dhr. J.A.M. van Boxsel bestuurslid 
Leiderdorp dhr. B. Vastenhoud bestuurslid 
Nieuwkoop dhr. F. Buijserd bestuurslid, lid DB 
Nieuwkoop dhr. C.A.G.M. Egberts bestuurslid 
Nieuwkoop mw. P. Schrama-van Kessel bestuurslid 
Noordwijk mw. H.A.M. Zoetendaal bestuurslid 
Noordwijk dhr. G. Van Duin bestuurslid 
Noordwijkerhout dhr. G. Goedhart bestuurslid 
Noordwijkerhout dhr. J. Janson Bestuurslid 
Oegstgeest dhr. E. Bus bestuurslid 
Oegstgeest dhr. E.R. Jaensch bestuurslid 
Teylingen dhr. R.M. ten Boden bestuurslid 
Teylingen mw. R.M. Keijzer bestuurslid 
Teylingen dhr. A.L. van Kempen bestuurslid, lid DB 
Voorschoten dhr. D. Binnendijk bestuurslid 
Voorschoten dhr. S.W.C. van den Dool bestuurslid 
Zoeterwoude dhr. C. den Ouden bestuurslid, lid DB 
Zoeterwoude dhr. J.W.M. Stuijt bestuurslid 
 mw. L.A.M. Bakker secretaris 
   
Afwezig   
Alphen aan den Rijn dhr. M.H. du Chatinier bestuurslid 
Katwijk dhr. K.J. van der Bent bestuurslid 
Lisse dhr. A.G.M. Mesman bestuurslid 
Lisse dhr. A.D. de Roon bestuurslid 
Lisse dhr. E.J. Nieuwenhuis bestuurslid, lid DB 
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1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet allen welkom. In de 
afvaardiging van Noordwijkerhout heeft een wisseling plaatsgevonden: de heer Janson 
vervangt de heer Floor. Wegens het vertrek van de heer Hoekstra en de heer 
Nieuwenhuis (per november) zijn er twee vacatures in het DB. In dit verband wordt 
agendapunt 1a toegevoegd. 
 
1a. Mevrouw J.W.E. Spies en de heer G. van Duin aanwijzen als leden van het 
Dagelijks Bestuur Holland Rijnland. 
Beslispunten: 
1. Mevrouw Liesbeth Spies (burgemeester gemeente Alphen aan den Rijn) per direct 


aan te wijzen als lid van het Dagelijks Bestuur; 
2. De heer Gerben van Duin (wethouder gemeente Noordwijk) aan te wijzen als lid 


van het Dagelijks Bestuur zodra de heer Evert Jan Nieuwenhuis als lid van het 
Dagelijks Bestuur vertrekt begin november. 


 
De voorzitter stelt vast dat de vergadering unaniem instemt met de aanwijzing van 
beide kandidaten. 
 


2. Verslag Algemeen Bestuur d.d. 21 juni 2017 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 


3. Mededelingen / Ingekomen stukken / Binnengekomen uitnodigingen / 
Uitgegane stukken / Verslagen 
 
Mededelingen: 
 De heer Den Ouden geeft een korte toelichting op het feit dat het DB op 24 


augustus heeft besloten het project Nationaal Park Hollandse Duinen te steunen 
met een bijdrage uit het cofinancieringsfonds van 24.200 euro, verdeeld over twee 
jaar. 


 
4. Organisatieverordening 2017 


Beslispunt: 
 De organisatieverordening Holland Rijnland 2017 vast te stellen en gelijktijdig de 


organisatieverordening 2009 in te trekken. 
 
De heer Van Boxsel stelt voor in het artikel betreffende de inwerkingtreding van de 
verordening ook op te nemen dat de huidige verordening wordt opgeheven. Dit wordt 
toegezegd. 
 
De voorzitter stelt vast dat de vergadering akkoord gaat met het vaststellen van de 
nieuwe verordening en het intrekken van de oude. 
 


5. Tussentijdse rapportage 2017 
Beslispunten: 


 In te stemmen met de onttrekking uit de reserve BWS Duin- en Bollenstreek 
van 90.221 euro en dit bedrag terug te betalen aan de deelnemende 
gemeenten en deze reserve op te heffen; 


 In te stemmen met de uitbetaling aan de deelnemende gemeenten van de in 
2016 vrijgevallen voorziening BWS Duin- en Bollenstreek van 102.434 euro; 


 In te stemmen met de uitbetaling aan de deelnemende gemeenten van de in 
2016 vrijgevallen voorziening BWS Rijnstreekberaad van 142.880 euro; 


 In te stemmen met de onttrekking uit de reserve Decentrale 
arbeidsvoorwaarden van 20.289 euro en deze reserve op te heffen; 


 In te stemmen met de onttrekking uit de reserve Overlopende algemene 
projecten 64.392 euro en deze reserve op te heffen; 
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 In te stemmen met de overlegde begrotingswijziging. 
 
De heer Buijserd wijst op een inconsistentie in de begrotingswijziging. Het gaat om 
20.000 euro. Baten en lasten bij de inhoudelijke agenda worden 20.000 euro lager 
dan aangegeven, maar dat maakt per saldo geen verschil. 
 
De heer Van Boxsel geeft aan dat er in de gemeenteraad van Leiderdorp grote 
ongerustheid bestaat over kostenoverschrijding van de TWO. Gevraagd wordt uit te 
zoeken waarom het moeilijk is de kosten onder controle te krijgen. Daarnaast zou de 
heer Van Boxsel graag weten wat de rol van het AB in dezen is. 
 
De heer Hoek merkt op dat er bij het tekort geen verdeelsleutel is aangegeven, zodat 
het niet duidelijk is hoe dat tekort wordt verdeeld over de gemeenten. De gemeenten 
Alphen en Kaag en Braassem zijn solidair met de regionale uitvoeringkosten. Ondanks 
het feit dat ze zelf de inkoop jeugd verzorgen, zullen ze de bijdragen voor 2017/2018 
blijven betalen. Ze voelen er echter niets voor de overschrijding van het afgesproken 
bedrag te betalen, tenzij wordt aangetoond dat het te maken heeft het veiligheidsdeel 
en verplichte deel. De heer Hoek vraagt de vergadering bij het vaststellen van deze 
tussenrapportage deze opmerking mee te nemen. 
 
De heer Buijserd is het eens met de heer Hoek: er moet nog worden gekeken welk 
deel voor Alphen en Kaag en Braassem is. Voorts merkt hij op dat er onderscheid 
moet worden gemaakt tussen jeugdhulp en TWO. Dit jaar ging het bij TWO om 
incidentele organisatiekosten. Dat soort kosten zal zich niet meer voordoen.  
 
Mevrouw Van Gelderen ondersteunt dit betoog en constateert dat er vaker verwarring 
is over het inhoudelijke deel van de jeugdzorg en de hier genoemde overschrijding. 
Deze kosten zijn gemaakt om de organisatie op orde te krijgen. Ze benadrukt dat er 
niet te veel geld wordt uitgegeven. Landelijk is geadviseerd drie procent vrij te houden 
voor de organisatie. Op dit moment is dat bij de TWO iets meer dan twee procent, wat 
voldoende is. Een van de uitgavenposten waren de maatregelen inzake het 
berichtenverkeer voor de toekomst. 
 
De voorzitter wijst erop dat de bijdragen voor Kaag en Braassem en Alphen al zijn 
gemaximeerd. 
 
De heer Hoek zou dit ook graag in de rapportage terugzien. 
 
De voorzitter legt naar aanleiding van de vraag van de heer Van Boxsel uit dat de 
gemeenten formeel over de besteding van de jeugdhulp gaan. Holland Rijnland 
organiseert voor een alle gemeenten een deel van de inkoop en voor sommige 
gemeenten de hele inkoop. De afstemming vindt plaats in het PHO. Hij wijst voor 
verdere uitleg naar de presentatie over de TWO later in deze vergadering. 
 
De voorzitter constateert dat de tussenrapportage wordt vastgesteld. 
 


6. Auditcommissie 
Beslispunten: 
 Het reglement op de Auditcommissie Holland Rijnland vast te stellen; 
 De heer R. Vrugt (Alphen aan den Rijn), de heer E. Krijgsman (Leiden) en de heer 


T.P. Adamse (Hillegom) te benoemen als leden van de auditcommissie Holland 
Rijnland; 


 De heer R. van Dijk te benoemen als secretaris en mevrouw M.C.F. Valasek-
Slijkhuis te benoemen als plaatsvervangend secretaris; 
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Mevrouw Ringelberg zegt namens de Duin- en Bollenstreek blij te zijn met het 
initiatief. 
 
De voorzitter stelt vast dat de vergadering instemt met alle beslispunten. 
 


7. Informatienota Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 
Ter kennisneming. 
 
Mevrouw Keijzer vraagt namens de Duin- en Bollenstreek aandacht voor twee punten 
die wellicht bij de uitwerking kunnen worden meegenomen: 
 Het voornemen om de aardgasnetten af te bouwen en huidige netten in de 


toekomst te gebruiken voor de verspreiding van waterstof. 
 Ze onderstreept het belang van de informele afspraak om in 2050 een energie-


neutrale regio te zijn en zou daarmee waar mogelijk meer haast mee maken. 
 
De voorzitter wijst erop dat de uitvoering van dit akkoord wel iets vraagt van Holland 
Rijnland. Er zullen in de toekomst lastige besluiten moeten worden genomen. Hij 
merkt op dat bij de uitvoering ook de steun van de provincie nodig is. Het standpunt 
van de provincie is bepalend bij de mogelijkheden. 
 
De heer Vastenhoud merkt op dat het belangrijk is doel en middelen uit elkaar te 
houden. 
 


8. Overdracht fietsknooppuntennetwerk 
Ter kennisname. 
 
De heer Den Ouden laat weten dat Alphen aan den Rijn zich bereid heeft verklaard het 
beheer van het fietsknooppunten- en sloepennetwerk namens de Holland 
Rijnlandgemeenten uit te voeren. Het gaat vooral om het onderhoud en het beheer 
van de bordjes. Deze werkzaamheden worden aan de overige Holland 
Rijnlandgemeenten gefactureerd. 
 


9. Jaarverslag 2018 Regionaal Bureau Leerplicht 
Ter kennisname. 
 
Mevrouw Van Overschot (hoofd RBL) geeft een toelichting op het jaarverslag. 
Ze wijst erop dat de gepresenteerde cijfers geen betrekking hebben op Alphen aan 
den Rijn en Kaag en Braassem. 
 
De heer Hoek complimenteert de opstellers van het jaarverslag. Hij is blij met de 
ontwikkeling van het RBL die van een controlerende organisatie is gegroeid naar een 
organisatie die een bijdrage geeft in de ontwikkeling van het welzijn van deze 
kwetsbare jongeren. 
 
De heer Janson wijst op de figuur die op de factsheet per gemeente staat. De 
informatie is direct toe te leiden tot de adressen en is daarmee in strijd met de 
privacywetgeving. 
 
Mevrouw Ringelberg spreekt namens de Duin- en Bollenstreek haar waardering uit 
voor het jaarverslag en de inzet die in dezen wordt gepleegd. 
 


10. TWO 
Presentatie van de heer Paul Grob (hoofd TWO) over de TWO. 
Naar aanleiding van deze presentatie zijn er de volgende vragen. 
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De heer Bus zou graag weten hoe de evaluatie bij de verschillende gemeenteraden 
terecht zou moeten komen. Op welke manier kunnen de gemeenten gezamenlijk een 
oordeel geven over de evaluatie? 
 
De heer Grob antwoordt dat het bureau dat de evaluatie gaat uitvoeren als opdracht 
heeft kennis op te halen bij alle gremia die erbij betrokken zijn. Dat betreft dus onder 
meer de portefeuillehouders, de ambtenaren en de raadsleden. Per subregio heeft de 
onderzoeker gesprekken met de individuele raadsleden. 
 
De heer Bus zou graag een suggestie krijgen over de wijze waarop de raden na de 
evaluatie tot een gezamenlijk beeld kunnen komen. Hoe kan dat georganiseerd 
worden? 
 
De heer Grob geeft aan dat het heel erg wenselijk is dat de raden samen het debat 
aangaan. Holland Rijnland kan dat faciliteren. 
 
De heer Van Boxsel wijst op de slechte timing gezien de verkiezingen in het eerste 
kwartaal van volgend jaar. 
 
De heer Krijgsman wijst op de afspraak vanuit het Rijk dat dit op regionaal niveau 
gedaan moet worden. Is dat het niveau van Holland Rijnland of kan het ook op sub-
regionaal niveau? 
 
De heer Grob geeft aan dat er tot nu toe bovenregionale afspraken zijn gemaakt, met 
name voor gesloten jeugdhulp en gecertificeerde instellingen.  
 
Mevrouw Ringelberg zou graag meer inzicht hebben in de samenhang tussen de taken 
en de sturing daarop. In Hillegom is het afgelopen jaar het aantal plaatsen in een 
gesloten instelling verdubbeld omdat de lichtere voorzieningen onvoldoende 
beschikbaar zijn. 
Voorts merkt ze op dat de raad de kwartaalrapportages graag eerder zou krijgen en 
meer stuurinformatie. 
Tot slot vraagt ze zich af wat er op subregionaal niveau gedaan kan worden, omdat er 
toch wordt gestreefd naar optimale dienstverlening voor deze complexe problematiek.  
 
De heer Grob zegt zich voor te kunnen stellen dat de raad meer zicht wil krijgen op 
wat er in de praktijk gebeurt. Dat wil de TWO ook: meer ingekleurde kaders en 
scherper geformuleerd beleid, zodat er meer sturing kan worden gegeven. 
 
De voorzitter constateert dat het AB zich vooral afvraagt wat de rol van de raden is als 
het gaat om sturing en de manier waarop dat georganiseerd zou moeten worden. Het 
is belangrijk om daar bij de evaluatie nadrukkelijk bij stil te staan. 
 


11. Rondvraag en sluiting 
 
De heer Krijgsman wil weten waarom Holland Rijnland nog niet heeft gereageerd op 
het verzoek van de provincie om de woningbouwplannen door te geven. De andere 
regio’s hebben dat wel gedaan. 
 
De voorzitter antwoordt dat er bij Holland Rijnland nog een paar zaken zijn waar de 
gemeenten het onderling nog niet over eens zijn. Bovendien zijn er onderdelen 
waarover de regio en de provincie van mening verschillen. Dat vergde en vergt extra 
gesprekken. Geprobeerd wordt er nog dit jaar van alle Holland Rijnlandgemeenten een 
akkoord op te krijgen. 
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Mevrouw Van Gelderen doet een oproep aan raads- en collegeleden om aanwezig te 
zijn bij een themacafé over het onderwerp sturing op 29 november, vanaf 19:00 uur. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.30 uur. 
 
Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland 
van 13 december 2017. 
 
 
de secretaris,    de voorzitter, 
 
 
 
 
mw. L.A.M. Bakker   drs. H.J.J. Lenferink 


 








 


 
 
 
 
 
 
 


Onderwerp:  Agenda 
 
 
01 Opening en vaststelling agenda 
 
 
02 Verslag Algemeen Bestuur 11-10-2017 


Beslispunt:  
Het verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 11 oktober 2017 
vast te stellen 
 
Bijlage:  
02 20171011 Holland Rijnland AB 


 
 
03 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/ 


Uitgegane stukken/Verslagen 
Er zijn geen binnengekomen stukken of vooraf aangemelde mededelingen. 


 
 
04 Informatienota cofinanciering 


In 2016 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het cofinancieringsfonds. Uit 
het fonds kunnen initiatieven die van regionaal belang zijn, een financiële impuls 
krijgen. 
 
Ron Kervezee, programmamanager Greenport Regio Boskoop, zal een 
presentatie geven over het project Back on Track. 
 
Kennisnemen van: 
Het besluit van het Dagelijks Bestuur om een bijdrage uit het cofinancieringsfonds 
te verstrekken voor: 


1. Het pilot project Back on Track;  
2. Het project Labs2Meet, biomonitoring fieldlab in Holland Rijnland;   
3. Het project Levend Lab.  


 
Bijlagen: 
04 Informatienota AB cofinanciering 
04a projectbeschrijving Back on Track 
04b projectbeschrijving Labs2Meet 
04c projectbeschrijving Levend lab 


 
 
05 Verordening elektronische bekendmaking van besluiten 


Besluiten van Holland Rijnland die een algemeen verbindend voorschrift bevatten 
op basis van een gedelegeerde bevoegdheid moeten worden gepubliceerd. Tot 
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Locatie: Gemeentehuis Alphen aan den Rijn 
Agendapunt: 01 







 


nu toe gebeurt dat in de publicatiebladen van alle deelnemende regiogemeenten. 
Het kan echter efficiënter, namelijk door het instellen van een eigen publicatieblad 
door Holland Rijnland via de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële 
Publicaties (GVOP) (artikel 56aa Wet gemeenschappelijke regelingen). Dit moet 
gebeuren bij verordening (bijlage) en daarom wordt voorgesteld deze vast te 
stellen. 
 
Beslispunt: 
Vast te stellen de Verordening elektronische bekendmaking Holland Rijnland  
 
Bijlagen: 
05 AB-voorstel elektronisch publiceren 
05a Conceptverordening elektronische publicaties 
 
 


06 Financiële afwikkeling RPA Rijn Gouwe 
Het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe is per 1 januari 2017 
opgeheven. In de laatste bestuursvergadering dd. 31 oktober 2016 van het RPA 
Rijn Gouwe zijn afspraken gemaakt over de financiële afwikkeling. De afspraak is 
dat de resterende middelen overgedragen worden aan Holland Rijnland en 
Midden Holland onder de voorwaarde, dat de middelen bestemd blijven voor 
onderwijs-arbeidsmarkt. 
In onderling overleg tussen de heer E. de Leest namens de beheergemeente 
Alphen aan den Rijn en mevrouw M. Damen namens de centrumgemeente van 
de arbeidsmarktregio zijn afspraken over deze financiële afwikkeling gemaakt. 
De hoofdlijn van de afspraken is de resterende middelen te bestemmen voor 
activiteiten onderwijs-arbeidsmarkt.  
 
Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van het voorstel tot financiële afwikkeling van de 


beheergemeente Alphen aan den Rijn en centrumgemeente Leiden.  
2. De eerste tranche afwikkeling RPA Rijn Gouwe van € 55.427 te bestemmen 


voor realisatie van een schakeljaar VSO-MBO. 
3. De tweede tranche afwikkeling RPA Rijn Gouwe van € 122.227 te bestemmen 


voor onderwijs-arbeidsmarkt activiteiten en het bedrag van € 122.227 aan een 
te realiseren reserve onderwijs-arbeidsmarkt toe te voegen. 


 
Bijlagen: 
06 AB voorstel financiele afwikkeling 
06a Memo bestemmingsreserve onderwijs arbeidsmarkt 
 
 


07 Schakelklas Voortgezet Speciaal Onderwijs - Middelbaar Beroepsonderwijs 
Het inzetten op een betere overgang van het voortgezet speciaal onderwijs naar 
het reguliere middelbaar beroepsonderwijs is één van de speerpunten van het 
tegengaan van voortijdig schoolverlaten. De maatregel overgang VSO-MBO is 
opgenomen in het VSV programma Op naar de Finish. 
In deze overgang bestond tot het schooljaar 2015-2016 de REA-topklas. Deze 
Topklas bood jongeren met een diploma vmbo-theoretische leerweg en met 
autisme een traject van VSO naar het reguliere MBO. De financiering van de 
REA-topklas is weggegevallen doordat het Leo Kannercollege geen budget meer 







 


over kon hevelen naar het MBO en het voor ROC Leiden niet alleen te 
financieren is.  
In het PHO Maatschappij is het opheffen van de REA-topklas meermaals aan de 
orde geweest. Het PHO heeft gevraagd of er alternatieven zijn om dit te 
compenseren. Het voorstel is het wegvallen van de REA-topklas langs twee lijnen 
te compenseren: 
1. Intensiveren in het realiseren van doorgaande lijnen in de overgang van 


VSO naar MBO, met name de jongeren met vmbo-tl diploma 
2. Het instellen van een schakeljaar om de overgang VSO-MBO te faciliteren 


 
Beslispunten: 


1. In te stemmen met het vormgeven van een schakeljaar om de overgang 
VSO-MBO te faciliteren. 


2. Het instellen van een schakeljaar voor 5 schooljaren (2018-2019 tot en met 
2022-20223) mede te financieren, onder de voorwaarden: 
 Reguliere kosten worden gedragen vanuit de reguliere bekostiging van 


mboRijnland 
 De additionele kosten worden gelijkelijk verdeeld tussen de 


Samenwerkingsverbanden passend onderwijs, Holland Rijnland en 
mboRijnland. 


3. De additionele kosten voor Holland Rijnland van €109.833 voor de 
schooljaren 2018-2019 tot en met 2022-2023 te financieren uit: 
a. de reserve Regionaal Bureau Leerplicht van €45.882;  
b. de eerste tranche afwikkeling Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid 


Rijn Gouwe 2016,van € 55.427; 
c. het budget inclusieve arbeidsmarkt van € 8.524 wat neerkomt op € 1.705 


per jaar. 
 
Bijlage: 
07 Schakelklas Voortgezet Speciaal Onderwijs - Middelbaar Beroepsonderwijs 


 
 
08 Beleidsplan Regionaal Bureau Leerplicht 2018-2021 


Het huidige beleidsplan van het RBL loopt tot en met 2018. Het RBL heeft 
vervroegd het initiatief genomen voor het maken van een nieuw beleidsplan. De 
omgeving van het RBL is sinds de invoering van het passend onderwijs en de 
decentralisaties in het sociaal domein sterk veranderd. Het RBL wil met het 
nieuwe beleidsplan inspelen op haar veranderende rol en verantwoordelijkheden 
en daarmee zorgen dat, waar mogelijk, elke jongere naar school gaat. 
De uitvoering van de leerplichtwet en de uitvoering van de Regionale Meld- en 
Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaters is ondergebracht in de 
gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. Hiermee is beoogd deze taken 
efficiënter uit te voeren en met een hogere kwaliteit. 
 
Beslispunten: 
Het beleidsplan RBL 2018-2021 vast te stellen. 
 
Bijlagen: 
08 AB-voorstel Beleidsplan RBL 2018-2021 
08a Beleidsplan RBL 2018-2021 


 
 







 


09 Zuidvleugel Zichtbaar Groener 
Op 12 oktober 2005 heeft het Algemeen Bestuur de overeenkomst Zuidvleugel 
Zichtbaar Groener vastgesteld en ingestemd met de regionale bijdrage. Met deze 
overeenkomst besloten Rijk, provincie en regio om diverse groene 
recreatiegebieden te ontwikkelen, waarvan 9 in (toenmalig) Holland Rijnland en 
hier middelen voor te reserveren. 
 
In het AB van 6 juli 2016 is besloten om een reserve in te stellen waar de 
resterende ZZG middelen in gestort zijn. In de reserve ‘Natuurlijke, 
landschappelijke of recreatieve elementen op particulier terrein’ resteerde einde 
van het boekjaar 2016 van Holland Rijnland een bedrag van €234.360,- incl. 
BTW. De laatste regionale bijdrage vanuit de ZZG-overeenkomst is in 2016 
verplicht voor een bedrag van €78.300,- voor het project Ghoybos. Van de totale 
storting van de gemeenten voor ZZG-projecten resteert nu definitief €156.060,- 
incl. BTW. Voor de bestemming van het resterende bedrag à €156.060,- heeft het 
Algemeen Bestuur op 6 juli 2016 besloten om samenwerking te zoeken met 
geëigende instanties, zoals de Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland, 
hierna genoemd als Landschapsfonds. Het PHO op 15 november 2017 heeft 
eveneens geadviseerd om, via het Landschapsfonds, de middelen in te zetten 
voor kleine (particuliere) landschapselementen. 
 
Beslispunten: 
In te stemmen met: 


1. Het handhaven van de reserve ‘Natuurlijke, landschappelijke of 
recreatieve elementen op particulier terrein’ tot het moment dat de 
stichting Landschapsfonds Holland Rijnland daadwerkelijk haar middelen 
heeft uitgeput voor beheer van boerenlandpaden en/of de middelen via 
het Landschapsfonds ingezet kunnen worden voor kleine 
landschapselementen; 


2. Het instellen van een onderzoek naar een manier om de reserve effectief 
en efficiënt in te zetten via het Landschapsfonds (als fondsbeheerder) en 
weg te zetten via een instantie als bijvoorbeeld de Groene Motor; 


3. Het mandateren van het DB om te besluiten wanneer de reserve kan 
vrijvallen ten gunste van het Landschapsfonds. 


 
Bijlagen: 
09 ZZG Zuidvleugel Zichtbaar Groener 


 
 
10 Kadernota 2019: Inhoudelijk 


Jaarlijks worden door het Algemeen Bestuur de uitgangspunten voor het 
opstellen van de begroting van het komende jaar vastgesteld. Het Algemeen 
Bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van het eerste concept kadernota 2019 
en  hun gevoelens ten aanzien van de concept kadernota 2019 kenbaar te 
maken. De kadernota zal in deze vergadering nog niet worden vastgesteld; dit 
staat gepland voor de vergadering van het AB van 14 maart 2018. 
 
Bijlage: 
10 Kadernota 2019 concept AB 13-12-2017 


 
11 Rondvraag en Sluiting 
 
 


Volgende vergadering van het Algemeen Bestuur: 
14 maart 2018, in Katwijk 
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Projectbeschrijving 
 


1 PROBLEEM / UITDAGING 


Het goederenvervoer wordt complexer. Dit wordt veroorzaakt door de stagnatie van 
wegverkeer, het groeiende tekort aan chauffeurs, de strengere duurzaamheidseisen en hogere 
kosten voor verkeer over weg in het buitenland (bijvoorbeeld invoering van tol in Duitsland en 
kilometerheffing in België) . Digitalisering van het goederenvervoer kan daarnaast ook niet 
langer uitgesteld kan worden. 
 
De capaciteit op de weg en op het spoor is onvoldoende en op beide onderdelen dreigt een 
infarct als er niets wordt ondernomen. De energietransitie verloopt dan minder snel en de CO2-
reductie blijft steken, alsmede de reductie van de uitstoot van andere schadelijke stoffen. 
 
De bedrijven binnen de greenportsector (waaronder Boskoop) ontwikkelen zich steeds meer als  
logistieke bedrijven. Innovaties maken het mogelijk om containers met versproducten, zoals 
planten, over steeds langere afstanden te vervoeren.  
Hierdoor groeit de behoefte aan extra overslagpunten naar water en spoor. Om die reden zijn er 
in Bleiswijk en in Alphen aan den Rijn railinitiatieven in ontwikkeling. Zonder rail is er naast 
barge (Alpherium) in de Randstad geen alternatief voor het wegvervoer.  
 
 


2 AANLEIDING 


De afgelopen jaren is in het kader van het MIRT, onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor 
structuurversterking van het tuinbouwcluster als geheel (6 greenports van Nederland) in 
wisselwerking met de mainports en is er vanuit de nationale agenda greenports, een 
Impulsagenda Greenports 3.0. opgesteld. De urgentie om te werken naar een samenhangend 
netwerk wordt breed gedeeld.  
 
Deze  complexe verandering wordt gekenmerkt door een aantal grote transities, die 
ondernemers in greenports zelf op nationaal niveau met gezamenlijke acties vormgeven.   
Op initiatief van het Ministerie van I&M en de Provincie Zuid-Holland en met medewerking van 
het Ministerie van EZ en Greenport Holland Overheden wordt gewerkt aan een nationale 
agenda om de beweging naar dit samenhangend netwerk van Greenports en Mainports 
(Greenport 3.0) op gang te brengen. Het Beraad van Boskoop – met sleutelspelers van 
ondernemers, overheden en kenniswereld – fungeert daarbij als klankbord.   
Zo’n gezamenlijke agenda, met coalities per project, kan de basis zijn voor beter samenspel 
tussen ondernemers en overheden rondom de toekomst van de greenports. Door het pakket 
van  projecten en interventies in de etalage te zetten richting kabinetsformatie kan de afstand 
tot de Rijkoverheid worden overbrugd en kunnen gerichte afspraken worden gemaakt.   
 
Het opbouwen van een synchromodaal netwerk staat als doorbraak op de impulsagenda. In dat 
kader is het voor Alphen aan den Rijn en de Greenport Boskoop van belang dat wordt ingezet op 
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een brede verkenning van het synchromodale netwerk en de daarmee samenhangende  
digitalisering van het goederenvervoer in Nederland. 
Zowel in Bleiswijk als in Alphen aan den Rijn zijn PPS-coalities gevormd en afgesproken is dat in 
de komende jaren gezamenlijk met railvervoer zal worden geoefend in Alphen aan den Rijn. 
 
De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een bijzonder goede positie voor de vestiging van een 
multimodaal knooppunt weg-rail door: 


 Centrale ligging tussen mainports Schiphol en de Rotterdam. 


 De nabijheid van greenports Aalsmeer, Bollenstreek, Boskoop en Bleiswijk. 


 Congestieprobleem in de Randstad dat vraagt om oplossingen die druk op wegverkeer 
verminderen. 


 Aanwezigheid distributiecentra. 


 Aanwezigheid barge- en railterminal. Voorwaarde is dat de modaliteit rail/spoor verder 
ontwikkeld wordt. 


 Aanwezigheid spoor (inclusief vrachtspoor waar mogelijk snel een 1e fase overslagpunt 
kan worden gerealiseerd). Electrolux is zeer geïnteresseerd in samenwerking met 
andere partijen om zo ook hun capaciteit op het spoor uit te kunnen breiden.  


 Aanwezigheid van veel productie en handel naast al genoemde greenports (o.a. 
Heineken, Electrolux, ….). 


 
Het opzetten van een multimodaal overslagpunt past in de lange termijn perspectieven waarbij 
de logistiek steeds meer synchromodaal gaat werken. Bij synchromodaliteit wordt overslag 
tussen weg, rail en water flexibel ingezet met behulp van datasturing. 
 
Om dit doel te verwezenlijken wordt beoogd een pilot te starten in samenwerking met Connekt, 
Electrolux, Nedcargo, Heineken, een aantal greenportbedrijven en andere bedrijven uit de regio 
om te verkennen of vervoer van goederen per spoor naar het Europese netwerk mogelijk is. 
 


 
Foto: Stamspoor bij magazijnen Electrolux. 
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3 DOELSTELLINGEN 


 Het opzetten van een spoorterminal als 1e stap naar een multimodaal overslagpunt waarbij 
de logistiek steeds meer synchromodaal gaat werken. 


 Het ontwikkelen van meerdere logistieke corridors naar o.a. Duitsland, Polen, Engeland, 
Frankrijk, Spanje en Portugal. 


 
 


4 BEOOGDE RESULTATEN 


 Dagelijks één of meer volle goederentreinen met een lengte van ca. 700 m naar diverse 
landen in Europa laten rijden en daarmee honderden  vrachtwagens per week minder op de 
weg. 


 Sterk netwerk van samenwerkende bedrijven dat zich inzet voor synchromodale logistiek 
(slimmer, sneller, beter). 


 Alphen aan den Rijn zichtbaar op de kaart als logistiek steunpunt voor  de Metropoolregio 
en het nationale versnetwerk. 


 
Binnen deze pilot zal het bestaande stamspoor langs de J.M. den Uyllaan te Alphen aan den Rijn 
(nabij bedrijventerrein Rijnhaven) worden verlengd tot een spoorterminal locatie van ca. 680 m. 
lengte. De trein kan efficiënt worden geladen en gelost d.m.v. het innovatieve Megaswing-
systeem. Naast het stamspoor wordt een weg aangelegd, waardoor de trailers langszij via een 
uitzwaaiend plateau op de trein worden geschoven. Het lossen gebeurt op gelijke wijze. Nabij de 
spoorterminal wordt een opstelplaats voor te laden of geloste trailers gerealiseerd.  
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5 EFFECTEN 


 
Plus: 


 Verduurzaming logistiek (Lean & Green Off Road), waardoor wordt bijgedragen aan het 
klimaatvraagstuk en aan vermindering van de uitstoot van fijnstof en andere stoffen, 
zoals NOX. 


 Versterking van het  economisch vestigingsklimaat in Alphen aan den Rijn en de regio. 
 
Min: 


 De terminal locatie kan effect hebben op de omgeving, zodanig dat bezwaren te 
verwachten zijn. 


 Omdat er weinig capaciteit op het spoor is, zal met name in de avonduren buiten de 
spits gereden worden. Dit geeft mogelijk overlast. 


 
 


6 RANDVOORWAARDEN 


 


Tijd 
Het pilot project is op medio 2016 gestart en heeft een looptijd van ca. 3 jaar.  
De eerste belangrijke mijlpaal in legitimering van de beoogde activiteiten was de ondertekening 
van de intentie-overeenkomst door het Beraad van Boskoop op 23 mei 2017. 
 
Er moeten een aantal stappen worden doorlopen die cruciaal zijn voor het welslagen van de 
pilot. In grote lijnen ziet dit er als volgt uit: 
 
1. Corridors vastleggen (Alphen- Katowice, Alphen – Londen, Alphen-Valencia/Lissabon, 


Alphen-Zuid-Duitsland) 
Er moet worden bepaald welke corridors er gewenst zijn en ontwikkeld moeten worden. De 
gekozen vrachtroutes worden in de Connekt-app opgenomen, zodat de betrokken verladers 
per corridor hun te verwachten ladingvolumes in kunnen vullen.  


2. App invullen door alle potentiële verladers, kandidaten 
Op het moment dat de verladers hun ladingvolumes hebben ingevuld, kan worden bepaald 
via welke corridors een volle en daardoor rendabele trein heen en weer kan rijden. 


3. Corridors uitwerken en juridische verankering 
De corridors worden na prioritering verder uitgewerkt. Er moeten door de 
terminalexploitant overeenkomsten worden gesloten, enerzijds met o.a. de railexploitant en 
de terminalexploitant aan het eind van de lijn, anderzijds met de verladers die vracht willen 
laten vervoeren. 


4. Financiering rond maken en rijden. 
Wanneer de overeenkomsten zijn gesloten en er zicht is op een sluitende exploitatie 
(business case), kan de financiering worden afgerond en het terminalterrein gereed worden 
gemaakt voor exploitatie. 
 


Belangrijke randvoorwaarden in dit proces zijn: 
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- Het contracteren van een terminal-/railexploitant is cruciaal voor het welslagen van de 


pilot. 
- In verband met de voortgang die in dit project vereist is, is het werken met een 


bouwteam noodzakelijk. 
- Voldoende vrachtvolume is noodzakelijk om het project tot uitvoering te kunnen 


brengen. 
- Medewerking van ProRail is noodzakelijk voor uitvoering van de pilot. 
- Het wijzigen van het bestemmingsplanwijziging en verkrijgen van de juiste vergunningen 


is cruciaal. 
 
 


Geld 
Het benodigd startkapitaal is geraamd  op  ca. € 1.100.000,--.  
 


 
 
Beoogd wordt dit als volgt te financieren: 


Kostenraming project 'Back on Track'


Inrichten spoorterminal Alphen aan de Rijn


Datum : 2 juni 2017


Werkpakket : Inrichten terrein opstelplaats voor vrachtwagens t.b.v. treinlading € 588.216


- Opbreken / grondwerk € 150.900


- Riolering PM


- Aanbrengen verharding € 302.400


- Straatmeubilair, hekwerken € 25.188


- Overig € 20.000


- VAT-kosten 18% € 89.728


Werkpakket : Inrichten spoorlocatie € 518.020


- Opbreken / grondwerk € 40.000


- Riolering PM


- Aanbrengen verharding € 364.500


- Straatmeubilair € 12.300


- Overig € 22.200


- VAT-kosten 18% € 79.020


Plan- en procedurekosten € 26.500


Totaal € 1.132.736
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€   50.000,-- door gemeente Alphen aan den Rijn, is reeds toegezegd; 
€ 100.000,-- door Provincie Zuid-Holland, is aangevraagd; 
€ 100.000,-- door Holland Rijnland, is aangevraagd; 
€ 850.000,-- door bedrijfsleven. 
 
Zonder het benodigd startkapitaal is het niet mogelijk om de pilot op te starten. 
 


 
Kwaliteit 
Alle werkzaamheden die ter voorbereiding van de daadwerkelijke uitvoering van de pilot 
worden verricht, moeten zeer zorgvuldig plaatsvinden. Met andere woorden, de kwaliteit van 
handelen tijdens alle fasen van het project is cruciaal voor het welslagen van de pilot. Centraal 
staat: “Zeggen wat je doet en doen wat je zegt”. Er wordt samengewerkt met gerenommeerde 
bedrijven die kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. Het winnen en vasthouden van het 
vertrouwen bij deze bedrijven hangt nauw samen met de geboden kwaliteit door het 
projectteam.  
 
Verlies van vertrouwen tussen partijen betekent een vroegtijdige afloop van de pilot. 
 
 


7 RELATIE ANDERE PROJECTEN OF ACTIVITEITEN 


Dit project maakt deel uit van het programma Green meets Port en sluit aan bij Greenports 3.0, 
Hierin worden projecten geïnitieerd die het logistieke vers-netwerk moeten versterken. 
 


8 KRITIEKE SUCCESFACTOREN 


Het project kent de volgende KSF-en: 
• verwachtingspatroon en ambitieniveau vaststellen en bewaken; 
• draagvlak creëren binnen alle betrokken partijen; 
• balans tussen interactief met de buitenwereld en intra-actief binnen de betrokken 


organisaties werken; 
• snelle en daadkrachtige besluitvorming door op het juiste moment, in de goede 


volgorde, de juiste partijen bij een besluitvormingsproces te betrekken. 
• tijdigheid met betrekking tot levering van (deel)producten; 
• een goed werkend informatiesysteem i.v.m. mindshift die nog moet plaatsvinden; 
• interne en externe communicatie. 
• Samenwerking met Rijk (I&M/Prorail/RVO, PZH en greenports) 
 
 
 
 


9 VERZOEK 
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Het verzoek aan Holland-Rijnland is om deze pilot te ondersteunen met een financiële bijdrage 
van € 100.000,--.  
 
 
 
 
 


 
 
Foto: het Megaswing systeem. 
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Oplegvel 
 
1. Onderwerp 


 
Schakeljaar Voortgezet Speciaal Onderwijs-
Middelbaar Beroepsonderwijs 


2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 


Basistaak 
en Platformtaak 
(RBL is opgenomen in GR, arbeidsmarktbeleid is 
een platformtaak) 


3. Regionaal belang Het schakeljaar is een regionale voorziening. 
Leerlingen komen uit alle Holland Rijnland 
gemeenten.  


4. Behandelschema: 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 


Datum: 
Informerend 


Datum:  
Adviserend 


Datum: 
Besluitvormend 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
15-11-2017 
 
 
 
 


16-11-2017 
 
 
 
 
 
13-12-2017 


5. Advies PHO Positief advies. 


6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 


N.v.t. 


7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda 
staat) 


Met het opheffen van de REA-Topklas is het 
aantal uitvallers van de jongeren afkomstig van 
het Leo Kannercollege op het mbo toegenomen. 
Met een schakeljaar willen de betrokken partijen 
deze jongeren met autisme de kans geven op het 
mbo. De additionele kosten voor een kleine klas 
en extra begeleiding worden gedeeld door 
mboRijnland, de Samenwerkingsverbanden 
Passend Onderwijs en Holland Rijnland 


8. Inspraak Nee 
   


9. Financiële gevolgen   Binnen begroting Holland Rijnland 
 
€ 101.309 incidenteel (2018-2023) 
€ 1.705 structureel over een periode van 5 jaar 
(met evaluatiemoment in 2021) 


10. Bestaand Kader - Wet Educatie en Beroepsonderwijs 
- Wet op de Expertisecentra 
- Wet Passend Onderwijs 
- Regeling Regionale Aanpak Voortijdig 
Schoolverlaten  


 Eerdere besluitvorming: 


11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 


 


 







 


Adviesnota AB 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
Onderwerp: 
Schakeljaar Voortgezet Speciaal Onderwijs-Middelbaar Beroepsonderwijs  
 


 
Beslispunten: 


1.In te stemmen met het vormgeven van een schakeljaar om de overgang VSO-MBO te 
faciliteren. 


2.Het instellen van een schakeljaar voor 5 schooljaren (2018-2019 tot en met 2022-
20223) mede te financieren, onder de voorwaarden: 
 Reguliere kosten worden gedragen vanuit de reguliere bekostiging van 


mboRijnland 
 De additionele kosten worden gelijkelijk verdeeld tussen de 


Samenwerkingsverbanden passend onderwijs, Holland Rijnland en mboRijnland. 
3.De additionele kosten voor Holland Rijnland van €109.833 voor de schooljaren 2018-


2019 tot en met 2022-2023 te financieren uit: 
a. de reserve Regionaal Bureau Leerplicht van €45.882;  
b. de eerste tranche afwikkeling Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe 


2016,van € 55.427; 
c. het budget inclusieve arbeidsmarkt van € 8.524 wat neerkomt op € 1.705 per jaar. 


 
 


Inleiding: 
Het inzetten op een betere overgang van het voortgezet speciaal onderwijs naar het 
reguliere middelbaar beroepsonderwijs is één van de speerpunten van het tegengaan van 
voortijdig schoolverlaten. De maatregel overgang VSO-MBO is opgenomen in het VSV 
programma Op naar de Finish. 
In deze overgang bestond tot het schooljaar 2015-2016 de REA-topklas. Deze Topklas 
bood jongeren met een diploma vmbo-theoretische leerweg en met autisme een traject 
van VSO naar het reguliere MBO. De financiering van de REA-topklas is weggegevallen 
doordat het Leo Kannercollege geen budget meer over kon hevelen naar het MBO en het 
voor ROC Leiden niet alleen te financieren is. 
In het PHO Maatschappij is het opheffen van de REA-topklas meermaals aan de orde 
geweest. Het PHO heeft gevraagd of er alternatieven zijn om dit te compenseren.  
Het voorstel is het wegvallen van de REA-topklas langs twee lijnen te compenseren: 


1. Intensiveren in het realiseren van doorgaande lijnen in de overgang van VSO 
naar MBO, met name de jongeren met vmbo-tl diploma 


2. Het instellen van een schakeljaar om de overgang VSO-MBO te faciliteren 
 


Vergadering: Algemeen Bestuur 
Datum: 13-12-2017  
Tijd: 20:00 
Locatie: Gemeentehuis Alphen aan den Rijn 
Agendapunt: 07 
Kenmerk: ADV-17-00992 







 


Beoogd effect: 
Realiseren van doorgaande lijnen VSO-MBO door het instellen van een schakeljaar voor 
leerlingen met autisme. 
De inzet is het percentage uitvallers vanuit het Leo Kannercollege naar het MBO te laten 
dalen van 60% in 2015-2016 naar maximaal 20%. 
 
Argumenten:  
1.1 Uitval na doorstroom VSO naar MBO is hoog  
De overgang van het VSO naar het reguliere middelbaar beroepsonderwijs blijkt uit 
landelijke cijfers een risicovolle overstap. Uit een analyse van het Regionaal Bureau 
Leerplicht blijkt dat in onze regio vooral jongeren afkomstig van het Leo Kannercollege 
vaak uitvallen in het mbo. Dit zijn jongeren met een diploma vmbo-theoretische leerweg 
(tl). Het afgelopen schooljaar (2016-2017) bleek dat 13 van de 22 overgestapte jongeren 
uitgevallen zijn in het eerste jaar, op verschillende ROC’s.  
De redenen van uitval hangen samen met de beperkingen van jongeren met autisme. Ze 
gaan van de geborgen omgeving met kleine klassen in het VSO naar een groot mbo met 
grotere klassen. Zaken die inherent zijn aan het mbo, als wisselende roosters en locaties, 
onvoorziene veranderingen en stages, vormen obstakels voor deze doelgroep. De 
overgang van jongeren met vmbo-tl diploma is extra lastig omdat de focus op het speciaal 
onderwijs gericht is op het theoretisch ingestelde vmbo-diploma en minder op de 
beroepsvaardigheden die op het mbo gevraagd worden. 
 
2.1 Begeleiding in overgang VSO-MBO wordt geïntensiveerd 
Een deel van de overstappers van de Leo Kannercollege naar het MBO is succesvol door 
een warme overdracht en intensieve begeleiding. Dit schooljaar wordt opnieuw gewerkt 
aan verbeteringen door bijvoorbeeld: 


o per leerling vroegtijdig nog beter de bijzonderheden in kaart te brengen; 
o te zoeken naar aanvullende activiteiten per leerling die de overstap een 


grotere kans van slagen geven; 
o intensivering van de samenwerking ruim voor en na de daadwerkelijke start 


met een mbo opleiding. 
 
2.2 Alternatief aanbod ontbreekt 
Het ontbreekt aan een alternatief aanbod. Dit heeft onder andere te maken met het 
ontbreken van speciaal- en praktijkonderwijs op mbo-niveau. Het Rea-college 
(Heliomare) is een alternatief voor een kleine groep jongeren, maar heeft strenge 
toegangsvoorwaarden (er moet sprake zijn van Ernstige Schoolbelemmeringen, te 
bepalen door een verzekeringsarts van het UWV) en wordt pas vanaf 18 jaar 
gefinancierd. De entree-opleiding is alleen voor jongeren zonder diploma, dus niet 
toegankelijk voor jongeren mét diploma van het Leo Kannercollege. Het 
bekostigingsmodel voor het reguliere mbo is niet toereikend voor het creëren van 
kleinschalig mbo-onderwijs met kleine klassen en een extra instructeur ter ondersteuning. 
 
2.3 Gevolgen schooluitval zijn maatschappelijk aanzienlijk 
Uitval uit het onderwijs, in het bijzonder van jongeren met autisme, is een zeer  
negatieve ervaring. Het kan zorgen voor minder zelfvertrouwen, thuiszitten, gebrek 
aan perspectief en vervlogen toekomstdromen. Ook zorgt schooluitval voor veel 
extra kosten voor de maatschappij. Jongeren zonder diploma hebben bijvoorbeeld 







 


minder perspectief op regulier werk, vaker een uitkering en hebben vaker hulpverlening 
nodig. Na uitval wordt door gemeenten en RMC gezocht naar een alternatief traject, 
bijvoorbeeld het Rea-college of begeleiding naar werk vanuit de Participatiewet. De 
kosten van dergelijke oplossingen zijn aanzienlijk. 
 
3.1 Schakeljaar biedt oplossing voor wegvallen REA-topklas 
De REA-Topklas bood een traject van een jaar, gericht op doorstroming naar het 
reguliere MBO. Uit uitstroomgegevens van de jaren 2010-2014 blijkt dat dit traject redelijk 
succesvol werkte voor deze doelgroep en dat veel van hen doorstroomden naar het 
reguliere MBO. De opzet is met een schakeljaar een vergelijkbaar traject aan te bieden. 
 
Het Leo Kannercollege, mboRijnland, de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs 
van de Duin & Bollenstreek, Leidse Regio en Midden Holland & Rijnstreek en het 
Regionaal Bureau Leerplicht onderzochten op welke wijze het mogelijk is om een 
gezamenlijk schakeljaar te starten. Jaarlijks worden 12 uitstromende jongeren met vmbo-
tl diploma geselecteerd waarvan duidelijk is dat zij niet in één keer in kunnen stromen op 
het mbo maar met een jaar schakelen wel in staat zijn een diploma op mbo-niveau te 
halen. De selectie vindt vroegtijdig op het Leo Kannercollege plaats, in nauwe 
samenwerking met het mboRijnland. Het Leo Kannercollege heeft een regiofunctie voor 
jongeren met 
autisme, daarom is het schakeltraject bedoeld voor jongeren uit geheel Holland Rijnland 
(Bijlage 1 voor de herkomstgegevens van de leerlingen van het Leo-Kannercollege). 
Eventueel kunnen ook jongeren uit deze doelgroep van andere scholen geplaatst worden 
in het schakeljaar, zoals jongeren van de Parkschool. 
 
3.2 Schakeljaar biedt geëigend leerklimaat voor leerlingen 
Het doel van het schakeljaar is om leerlingen te laten wennen aan het MBO en ze 
succesvol door te laten stromen naar een reguliere opleiding. De leerlingen krijgen in een 
kleine klas onderwijs en kunnen zo in hun eigen tempo kennismaken met het MBO. 
Onderdelen van het schakeljaar zijn het volgen van een aantal algemene vakken, 
(snuffel)stages, meelopen bij opleidingen, werken aan competenties en persoonlijke 
begeleiding. Leerlingen staan ingeschreven bij mboRijnland en volgen een deel reguliere 
vakken van een vijftal vooraf geselecteerde opleidingen (o.a. ICT en 
Labaratoriumonderzoek). Dit zijn vakken uit diverse opleidingen die regelmatig de 
vervolgkeuze zijn van deze doelgroep.  
 
3.3 Bestuurlijk draagvlak is geborgd 
Wethouder Henk Hoek (Kaag en Braassem), burgemeester Liesbeth Bloemen 
(Zoeterwoude) en bestuurslid van mboRijnland Ricardo Winter, zijn vanuit het OOGO 
Leidse Regio bestuurlijk trekkers van dit initiatief. Gezien de afkomst van de jongeren van 
het Leo Kannercollege uit heel Holland Rijnland, is een oplossing op de schaal van 
Holland Rijnland nodig. 
 
a. Financiering en sturing is gezamenlijke verantwoordelijkheid 
MboRijnland zal de reguliere bekostiging en begeleiding vanuit passend onderwijs 
inzetten. Echter is voor deze doelgroep meer nodig dan dat binnen de reguliere 
faciliteiten van het mbo geboden kan worden. Met name de geringe klasgrootte (een 
gemiddelde klas heeft 22 leerlingen, deze klas maximaal 12) en de constante extra 







 


ondersteuningsbehoefte in de klas, zorgen ervoor dat additionele middelen nodig zijn 
bovenop de reguliere mbo-bekostiging. 
De additionele kosten voor een klas van 12 leerlingen met een extra instructeur, 
bedragen circa € 65.900,-. Het voorstel is om deze additionele kosten gelijkelijk te 
verdelen over de samenwerkingsverbanden passend onderwijs van de Duin & 
Bollenstreek, de Leidse Regio en Midden Holland & Rijnstreek, het mboRijnland en (de 
gemeenten van) Holland Rijnland. Deze organisaties zijn samen eigenaar en daarmee 
verantwoordelijk voor het schakeljaar. De jaarlijkse kosten voor Holland Rijnland 
bedragen hiermee € 21.967. Gezien de structurele aard van de doelgroep en de 
investeringskosten voor het opzetten van een schakeljaar, wordt een minimale duur van 5 
schooljaren voorgesteld. Dit is voor mboRijnland een expliciete voorwaarde om mee te 
doen. 
 
3.4 Financiering is mogelijk uit budget reserve RBL  
Bij Holland Rijnland is nog een reserve aanwezig die is gevormd door de inbreng van de 
beginbalans van het voormalige Regionaal Bureau Leerplicht per 01-01-2007. De 
behoefte aan deze reserve is komen te vervallen. 
Wij stellen voor deze reserve (van € 45.882) vrij te laten vallen en in te zetten voor het 
opzetten van het schakeljaar en de exploitatie daarvan voor de eerste vijf jaar. 
 
De besteding van de reserve van het RBL is op voorwaarde van een positieve advisering 
van het PHO Maatschappij aan het DB en een positief besluit van het DB om het ter 
besluitvorming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. 
 
3.5 Financiering is mogelijk uit budget arbeidsmarktbeleid 
Het investeren in scholing is een belangrijk onderdeel van het arbeidsmarktbeleid. Het 
wegvallen van de contributie aan het regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe 
heeft ertoe geleid, dat er nog middelen beschikbaar zijn. Verder zijn door opheffing van 
het RPA middelen uit voorgaande jaren teruggestort. De bijdrage aan het platform voor 
2016 (€ 55.427) is in 2017 terug gestort aan Holland Rijnland. Wij stellen voor dit bedrag 
in te zetten voor het schakeljaar. 
 
Resteert een nog te dekken bedrag van € 8.524. het voorstel is dit te dekken vanuit de 
reguliere begroting van Holland Rijnland uit het budget Inclusieve arbeidsmarkt. Dat komt 
voor de looptijd van vijf jaar op een bijdrage van  
€ 1.705 per jaar. 
 
Kanttekeningen/risico’s: 
1.1 Reikwijdte passend onderwijs mbo is een discussiepunt 
Het mbo krijgt momenteel geen geoormerkte middelen voor passend onderwijs. Voor het 
voortgezet onderwijs zien de samenwerkingsverbanden passend onderwijs toe op inzet 
van de middelen. De vraag komt naar voren of het aanbieden van het schakeljaar niet 
gefinancierd moet worden door het mbo.  
Het mbo heeft nu wel de verantwoordelijkheid genomen om een deel van de kosten 
samen met de Samenwerkingsverbanden VO-VSO/PrO te financieren. 
 
Financiën:  
Zie de uiteenzetting bij de argumenten. 







 


 
Communicatie:- 


 
Evaluatie: 
De voortgang van het schakeljaar en de uitstroomcijfers van de deelnemers worden 
jaarlijks gerapporteerd aan de regie- en werkgroep VSV. In de regiegroep zitten 
vertegenwoordigende wethouders van gemeenten en de bestuurders van de mbo-
instellingen en samenwerkingsverbanden. In dit gremium wordt de inrichting van het 
schakeljaar vastgesteld en waar nodig bijgestuurd. Het PHO Maatschappij wordt op de 
hoogte gehouden van de voortgang.  
 
In 2021 wordt het schakeljaar geëvalueerd. Op dat moment wordt bepaald of het wordt 
voortgezet en op welke wijze het vanaf 2023 structureel gefinancierd wordt. 
 
Bijlagen:  
Bijlage 1: woonplaats leerlingen Leo Kannercollege 
  


Vergadering Holland Rijnland 
Algemeen Bestuur 


Besluit 







 


Bijlage 1: woonplaats leerlingen Leo Kannercollege 
 
Gemeente Aantal Percentage 
Totaal 296 100,0% 
Leiden 47 15,9% 
Alphen aan den Rijn 42 14,2% 
Katwijk 34 11,5% 
Zoetermeer 21 7,1% 
Teylingen 20 6,8% 
Haarlemmermeer 18 6,1% 
Kaag en Braassem 16 5,4% 
Voorschoten 13 4,4% 
Leiderdorp 12 4,1% 
Oegstgeest 11 3,7% 
Hillegom 9 3,0% 
Lisse 8 2,7% 
Nieuwkoop 8 2,7% 
Leidschendam-
Voorburg 6 2,0% 
Wassenaar 6 2,0% 
Noordwijkerhout 4 1,4% 
Den Haag 4 1,4% 
Noordwijk 3 1,0% 
Waddinxveen 3 1,0% 
Westland 3 1,0% 
Zoeterwoude 3 1,0% 
Bloemendaal 1 0,3% 
Bodegraven Reeuwijk 1 0,3% 
Lansingerland 1 0,3% 
Zandvoort 1 0,3% 
Zuidplas 1 0,3% 
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LEVEND LAB 


Contact: Dr. Martina G. Vijver, Leiden University, Faculty of Science, Institute of Environmental 


Sciences (CML), P.O.Box 9518, 2300 RA Leiden, tel: +31 ‐ (0)71 – 5271487, www.cml.leiden.edu 


Wat is het Levend Lab? 


Het Levend Lab in Leiden is een grootschalige onderzoeksfaciliteit op het Leiden BioScience Park. In 
36 experimentele sloten kunnen we de komende jaren onderzoek doen aan de gevolgen van 
chemische stoffen onder natuurlijke omstandigheden zoals die we overal in Nederland Waterland 
terugvinden. Maar ook geeft de faciliteit  mogelijkheden tot uittesten van nieuwe meettechnieken 
van waterkwaliteit en inzicht in de samenhang in ecologie tussen sloot en de omgeving 


Onze opzet verschilt van andere faciliteiten door de openheid van het systeem. Hierdoor heeft de 
natuur de kans de sloten te vernieuwen via dispersie van soorten uit de omgeving. Tevens zijn, 
anders dan bij andere faciliteiten uitwisselingen mogelijk tussen land en water en tussen sloot en 
oever, wat belangrijk is voor de levenscyclus van veel soorten. Deze realistische omstandigheden 
hebben een grote meerwaarde ten opzichte van het uitvoeren van testen in het laboratorium. Voor 
het eerst worden de effecten van bestrijdingsmiddelen op kleine waterdiertjes en 
ecosysteemprocessen in een natuurlijke omgeving getest. Het succes van testen in de 
buitenomgeving is gelijk al gebleken uit de resultaten van het eerste jaar, waar we zien hoe een 
belangrijk bestrijdingsmiddel al bij lage concentraties zorgt voor een andere slootgemeenschap. Een 
informatief filmpje (1.52 min) over waarom en hoe we ons ecologische en ecotoxicologische 
onderzoek willen opzetten is te vinden op https://www.youtube.com/watch?v=L3bBHkZ2vIg.  


Waarom is het Levend Lab nodig? 


Zoetwaterecosystemen zijn van groot belang voor mensen. Alhoewel ze maar 0,01 % van het totale 
aardoppervlak beslaan, herbergen ze de grootste dichtheid aan biodiversiteit (6% van het totaal 
aantal beschreven soorten). Menselijke invloeden hebben inmiddels geleid tot aantasting van 
zoetwatersystemen, waaronder uitbraken van blauwalg, vermindering van de doorstroming, 
ondermaatse kwaliteit van drink‐ en zwemwater, en een zeer sterke verarming van biodiversiteit die 
andere ecosystemen overstijgt. Gezondere zoetwaterecosystemen zijn niet alleen van groot belang 
voor waterschappen maar ook voor iedereen die van zoetwater gebruik maakt, zoals recreanten, 
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drinkwaterbedrijven, binnenvissers en zeker ook de aangrenzende landbouw (welke misschien wel 
de belangrijkste actor in Nederland is). Om te begrijpen hoe wij als mens invloed hebben op onze 
zoetwatersystemen en hoe we ze gezonder kunnen krijgen en houden is gedegen onderzoek nodig. 
Huidig onderzoek richt zich bijna zonder uitzondering op de drukken op individuele soorten in een 
gecontroleerde lab‐omgeving. Nieuwe resultaten tonen echter aan dat de gegevens die uit deze lab‐
omgeving komen nauwelijks voorspellend zijn voor het effect van deze impact in een natuurlijke 
omgeving. Door deze impact in een realistisch slootsysteem te testen kunnen we een veel vollediger 
beeld krijgen van de daadwerkelijke effecten van menselijke activiteiten op zoetwaterecosystemen. 


 


Wie gebruiken het? 


Het Levend Lab in Leiden is gebouwd van financiële middelen verkregen vanuit crowdfunding. Dit 
heeft niet alleen gezorgd voor veel publiciteit (Trouw 16/11/2016, Leidsch dagblad 15/11/2016 en 
19/04/2017, Radio Vroege Vogels 18/11/2016, NOS radio 1 14/11/2016), maar tevens voor 
betrokkenheid van de ondernemers, instellingen en bewoners in de regio. Deze faciliteit is van groot 
belang voor ons onderzoek en trekt veel samenwerking aan. O.a. zijn nu de onderzoekers van 
Naturalis aan de slag in onze Levend Lab faciliteit, de natuurkundigen samen met het bedrijf Cosine, 
en Hoogheemraadschap Rijnland. Ook enkele bedrijven op het Bioscience Park maken gebruik van 
het Levend Lab. De universiteit Leiden is momenteel in overleg met de Greenport bedrijven, in het 
kader van het Center for Sustainability, om binnen de Greenport hub gezamenlijke projecten mee op 
te zetten. Tevens is het een energieke locatie waar verschillende onderwijs‐elementen worden 
uitgevoerd; van stages tot lagere school lesprogramma’s via het bedrijfje Technolab. Daarnaast 
wordt het Levend Lab gebruikt om excursie te organiseren, veelal gelinkt aan symposia. Voorbeelden 
zijn symposium LEBEN (juni 2017), Centre for Wetland Ecology (juli 2017), bedrijfsuitje SuikerUnie 
(juli 2017), bedrijfsuitje RIVM (okt 2017) en vele buitenlandse gasten van de universiteit. Het is dan 
ook een ware trekpleister voor bezoekers. Momenteel zijn we bezig als officieel MBO leerbedrijf 
erkent te worden (Okt 2017). 


De resultaten verkregen in het Levend Lab zijn van groot belang voor: 


1)Waterbeheerders (waterschappen): kennis over de daadwerkelijke impact van agrarische 


handelingen in hun beheersgebied + mogelijkheden om maatregelen op te stellen 


2) Kennisinstellingen (o.a. RIVM, Deltares, Waterdienst): idem + beleid maken om impact 


onder controle te houden  
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3) Lokale en nationale overheden: idem maar ook van belang voor de nationale 


beleidsevaluatie van de Nota Gezonde Oogst, Duurzame Teelt en in relatie tot de 


KaderRichtlijn Water doelstellingen, waar monitoring en veldobservaties een steeds grotere 


rol in krijgen. 


4) Basisscholen: leeromgeving om kennis te maken met de ecologische diversiteit en de 


impact daarop. 


5) Landbouw sector: Hoe kun je je landbouwpraktijk optimaal insteken met minimale impact 


op de omgeving en maximaal duurzaam gebruik van de zoetwatervoorraden in de omgeving. 


De wetenschappelijke resultaten komen dan ook dichter bij de mensen te staan.  


Waarom moet het project door dit specifieke instituut/vakgroep uitgevoerd worden? 


Het CML, een instituut van de Universiteit Leiden, heeft een lange staat van dienst in het integreren 


van onderzoek aan menselijke invloeden en slootsystemen. Bovendien heeft het CML de know how 


om een dergelijk experiment op te zetten. Dit onderzoek vormt een cruciale nieuwe stap die volgt 


uit resultaten van eerdere onderzoeken (proefschrift Ieromina, 2015; promotiewerk Barmentlo; 


opbouwend uit onderzoekswerk van Musters, De Snoo, Vijver). Het past in het grotere visie 


document Nature4Life geschreven door de samenwerkende partners (Universiteit Leiden (CML), 


Dunea, Naturalis) waarbij de link naar duurzaam ondernemen, recreatie en leefbaarheid centraal 


staat.  


Hoeveel geld is nodig van Holland Rijnland ?  


We willen inzetten op een duurzame exploitatie van het Levend Lab waarbij voortdurende innovatie 
op dit terrein rond schoon water mogelijk is en waarbij de connectie tussen onderzoek, onderwijs, 
overheidsbeleid en ondernemerschap blijvend gevonden kan worden. Om dat te bereiken is regulier 
onderhoud nodig. Dit is heel lastig te krijgen binnen normale onderzoeksprojecten, maar cruciaal om 
bovengenoemd doel te behalen.  


Kostenpost  Financien (excl BTW) Door wie gefinancierd


Bouw Levend Lab  €15.000  Crowdfunding (o.a. sponsoren van BioScience 


Park, advocatenkantoor, Dr Reddy, 


Waterschap Limburg, Alumni van LU). 


Aankleding Levend Lab 


(boomwal, bloemmengsels, 


grondbedekkende schermen) 


€5.000  Naturalis


Elexctriciteitsaanleg  €2.000  Centrum voor Milieuwetenschappen 


Onderzoekers (AIO, 1 fte, 1 


jaar) + post doc (0.3 fte, 1 


maand) 


€50.000  NWO


Onderzoeksunit en inrichting 


lab (o.a. koelkast, tafels, 


spectrometer) 


€20.000  Rabobank (toezegging Erik Versnel ‐ 


directievoorzitter Rabobank Leiden‐Katwijk) 
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Onderhoud voor 2 jaar 


2018/2019 


€ 14.000  Holland Rijnland


Openstellen (open dagen, 


rondleidingen) voor de regio 


€ 5.000   Holland Rijnland


Sloten schonen en baggeren 


2018 


€ 8.000   Holland Rijnland


TOTAAL gevraagde subsidie Holland Rijnland: 27.000 euro excl BTW = 32.670 incl BTW. 


Het gaat om een eenmalige bijdrage die we vragen aan Holland Rijnland om de continuïteit op de 


korte termijn te kunnen waarborgen, zodat tijd ontstaat om voor een definitieve oplossing incl 


financiering bijvoorbeeld door middel van NWO of EU beurzen aan te schrijven. 


Waarom zou een Holland Rijnland  dit project steunen, welk verschil maakt de bijdrage? 


Deze Levend Lab faciliteit is een broedplaats voor innovatieve en creatieve geesten. Men stimuleert 


elkaar. Het onderzoek wat we op de faciliteit uitvoeren is geheel de kernfocus van de regio. Een 


gecontroleerde buiten‐faciliteit alwaar nieuwe technieken en apparatuur getest kan worden, alswel 


onderzoek wordt gedaan in het kader van impact veroorzaakt door de mens op de biodiversiteit. 


Daarnaast kent de omgeving van Leiden intensieve landbouw (o.a. bollenvelden). De problematiek 


van de verontreinigingen die deze intensieve teelten met zich meebrengen is momenteel niet goed 


bekend. Hierdoor is er vaak veel commotie over het onbekende (zie Zembla 2012, 2015 uitzendingen 


over het gebruik van landbouw chemicaliën maar ook de groei van stichtingen als BollenBoos 


waarbij verontruste bewoners zich hebben verenigd). Zonder donoren is het onmogelijk om dit 


project op te zetten, en zijn we genoodzaakt onderzoek in het lab voort te zetten. Voor werkelijk 


vernieuwend onderzoek is het hoognodig om veldexperimenten op te zetten. 


Waarom bijdragen aan onderhoud?  omdat dit niet uit onderzoeksgeld betaald kan worden.  Bij 


het aanvragen van onderzoeksgeld wordt vaak er vanuit gegaan dat infrastructuur bij de 


onderzoeksgroep behoren. Het is zelfs zo dat men op basis van het missen van faciliteiten, beurzen 


kunnen worden geweigerd of aanvragen als slecht worden beoordeeld omdat juist de 


onderzoeksgroep niet over de juiste faciliteiten beschikt. Daarnaast duurt het aanvragen van NWO 


en EU beurzen lang en kent het een laag slagingspercentage (~5%).  Het beoogde onderzoek is 


bijzonder timely en urgent, en kan op deze manier worden geïntegreerd in huidige projecten. 


Daarom zijn we voor de aanleg  en het onderhoud van dit experimentele terrein in grote mate 


afhankelijk van externe partijen. Onderhoud is cruciaal voor de continuïteit van de projecten en het 


in stand houden van de faciliteiten.  Het onderhoud bevat onder anderen; het maaien van het gras, 


onderhoud aan de wallen, snoeien van de struiken, herstellen van de trappen, herstellen van de 


ondergrond en worteldoeken, de hekjes, het bijhouden van sedimentlagen , het tegen gaan van 


erosie, natuur vernielingen (door wind en water), winterklaar maken van het terrein//en weer 


onderzoeksklaar maken van het terrein.   


Waarom bijdragen aan rondleidingen?  omdat de regio zo kan zien wat er gebeurd, vragen kan 


stellen en ideeën kan opperen. Op aanvraag zijn er enkele dagen per jaar rondleidingen mogelijk op 


de Levend lab faciliteit. Zo kan het lokale bedrijfsleven, de scholen danwel  NGOs en overheden 
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geïnformeerd worden over wat er gebeurd, welke vragen er bestudeerd worden en kunnen ze 


vragen neerleggen. Door veelvuldig en zorgvuldig over het jaar gespreid in het nieuws te komen, ons 


te mengen in de discussies over biodiversiteit en duurzaamheid binnen de omliggende gemeentes 


en bij de verschillende “ stakeholders” , zijn wij zeer zichtbaar en snel te benaderen. Scholen vinden 


hun weg via MBO Leiden, HLO Leiden, de Universiteit Leiden en basisscholen via TechnoLab.  


Waarom bijdragen aan het schonen en baggeren van de sloten?   omdat een nieuwe 


onderzoeksvraag een schone sloot nodig heeft. Nieuwe vragen zullen wederom geënt zijn op de 


impact veroorzaakt door de intensieve landbouw en urbanisatie. Hierbij wordt er sterk gekeken naar 


de problematiek die zich afspeelt in de regio, die wordt gehoord vanuit de verschillende landbouw 


sectoren, de regionale waterbeheerders, de omliggende gemeenten en vanuit het bedrijfsleven in de 


regio.  


Wat krijgt de donor? 


1) Vermelding van logo’s op bord bij de ingang van experiment  


2) Rondleiding/ excursies 


3) Via publicaties, blog en facebook updates: https://www.facebook.com/levendlab/ 








 


Oplegvel 
 
1. Onderwerp 


 
Financiële afwikkeling Regionaal Platform 
Arbeidsmarkt Rijn Gouwe (RPA) 


2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 


Platformtaak volgens gemeente 


3. Regionaal belang  
Arbeidsmarkt is regionaal. 
 
 
 


4. Behandelschema: 
 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO Maatschappij 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 
 


Datum: 
Informerend 
 


Datum:  
Adviserend 


Datum: 
Besluitvormend 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


16-11-2017 
 
15-11-2017 
 
 
 
13-12-2017 


5. Advies AB 1. Kennis te nemen van het voorstel tot 
financiële afwikkeling van de 
beheergemeente Alphen aan den Rijn en 
centrumgemeente Leiden.  


2. De eerste tranche afwikkeling RPA Rijn 
Gouwe van € 55.427 te bestemmen voor 
realisatie van een schakeljaar VSO-MBO. 


3. De tweede tranche afwikkeling RPA Rijn 
Gouwe van € 122.227 te bestemmen voor 
onderwijs-arbeidsmarkt activiteiten en het 
bedrag van € 122.227 aan een te 
realiseren reserve onderwijs-arbeidsmarkt 
toe te voegen. 


 
6. Reden afwijking eerdere 


besluitvorming en wijze 
afwijken 


NVT 


7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda 
staat) 


RPA Rijn Gouwe is per 1 januari 2017 opgeheven. 
Beheergemeente Alphen aan den Rijn en 
centrumgemeente Leiden hebben afspraken 
gemaakt over financiële afwikkeling 
De hoofdlijn van de afspraken is de resterende 
middelen te bestemmen voor activiteiten 
onderwijs-arbeidsmarkt.  
 







 


8. Inspraak Nee 
  Ja, door:  


Wanneer: 
 


9. Financiële gevolgen   Binnen begroting Holland Rijnland 
  incidenteel 


10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
 


 DB 27 oktober 2016, instemming met beëindiging 
deelname aan RPA Rijn Gouwe 


11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 


NVT 
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Onderwerp: 
Financiële afwikkeling RPA Rijn Gouwe  
 


Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van het voorstel tot financiële afwikkeling van de 


beheergemeente Alphen aan den Rijn en centrumgemeente Leiden.  
2. De eerste tranche afwikkeling RPA Rijn Gouwe van € 55.427 te bestemmen voor 


realisatie van een schakeljaar VSO-MBO. 
3. De tweede tranche afwikkeling RPA Rijn Gouwe van € 122.227 te bestemmen 


voor onderwijs-arbeidsmarkt activiteiten en het bedrag van € 122.227 aan een te 
realiseren reserve onderwijs-arbeidsmarkt toe te voegen. 


 
Inleiding: 
Het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe is per 1 januari 2017 opgeheven. In de 
laatste bestuursvergadering dd. 31 oktober 2016 van het RPA Rijn Gouwe zijn afspraken 
gemaakt over de financiële afwikkeling. De afspraak is dat de resterende middelen 
overgedragen worden aan Holland Rijnland en Midden Holland onder de voorwaarde, dat 
de middelen bestemd blijven voor onderwijs-arbeidsmarkt. 
In onderling overleg tussen de heer E. de Leest namens de beheergemeente Alphen aan 
den Rijn en mevrouw M. Damen namens de centrumgemeente van de arbeidsmarktregio 
zijn afspraken over deze financiële afwikkeling gemaakt. 
De hoofdlijn van de afspraken is de resterende middelen te bestemmen voor activiteiten 
onderwijs-arbeidsmarkt.  
 
Beoogd effect: 
Impuls geven aan onderwijs-arbeidsmarkt projecten 
 
Argumenten:  
1.1 Bestuurlijke overeenstemming bereikt over financiële afwikkeling. 
Op bestuurlijk vlak heeft de beheergemeente Alphen aan den Rijn met de partners in het 
voormalige RPA bestuur afgestemd, dat middelen ter beschikking komen van Holland 
Rijnland en Midden Holland onder de voorwaarde dat middelen bestemd blijven voor 
onderwijs arbeidsmarkt. De partners zijn vertegenwoordigers vanuit onderwijs, 
ondernemers en gemeenten. Deze afspraken zijn kortgesloten tussen de gemeente 
Alphen aan den Rijn en de centrumgemeente van de arbeidsregio Holland Rijnland, 
Leiden. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft als beheergemeente voor het RPA Rijn 


Vergadering: Algemeen Bestuur 
Datum: 13 december 
Tijd: 20:00 
Locatie: Gemeentehuis Alphen aan den Rijn 
Agendapunt: 06 
Kenmerk: ADV-17-00991 







 


Gouwe gefunctioneerd. Deze gemeente heeft financiële en personele risico’s gedragen. 
Voor het personele risico wordt de gemeente Alphen aan den Rijn gecompenseerd. 
 
2.1 Teruggave contributie 2016 van het Holland Rijnland deel voor kwetsbare groep. 
Het voorstel is de teruggave 2016 te bestemmen voor het realiseren van een schakeljaar 
VSO-MBO. In onderlinge samenwerking met het Regionaal Bureau Leerplicht en het 
onderwijs is dit voorstel uitgewerkt.  Met dit voorstel geven wij een impuls ten behoeve 
van een zeer kwetsbare groep, zodat deze kan participeren op de arbeidsmarkt.  
  
a. Afspraken gemaakt over financiële afhandeling.  
De financiële afhandeling bestaat uit drie delen. De contributie 2016 wordt teruggegeven 
aan de deelnemende partners. 
De beheergemeente Alphen aan den Rijn wordt gecompenseerd voor de financiële 
personele risico’s. Het derde deel is het behoud van de middelen ten behoeve van 
onderwijs-arbeidsmarkt. 
 
De financiële afhandeling ziet er als volgt uit: 
  


Bestemming Budget  


Teruggave inleg 2016 
Holland Rijnland deel 
Overige partners 


€ 260.524   
€   55.427  
€ 105.097 


Creëren overgangssituatie personeel RPA 
Incidentele dekking voor drie jaar van de 
personele kosten voor de accountmanager  


€ 250.000  
  


Activiteitenbudget 
Behouden voor regionale activiteiten 
onderwijs-arbeidsmarkt.  
Holland Rijnland deel 
Midden Holland deel 
Gemeente Zuidplas deel 


€ 170.750    
  
 
€ 122.227 
€   39.602 
€    8.921 
 


Totaal € 681.274 


  
 
b. Onderwijs arbeidsmarkt heeft impuls nodig 
In de arbeidsmarktregio zijn nu meerdere initiatieven op het vlak van onderwijs-
arbeidsmarkt. De belangrijkste constatering is, dat nu de conjunctuur gunstiger wordt, 
kansen zijn voor plaatsing van werkzoekenden aan de onderkant van de arbeidsmarkt. 
De werkgeversservicepunten geven aan, dat voor deze groep veelal aanvullende 
trainings-en scholingstrajecten noodzakelijk zijn om tot plaatsing te komen. Daarnaast is 
een goede aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt van belang in het tegengaan van voortijdig 
schoolverlaten en het aansluiten op economische ontwikkelingen in onze regio.  
Het Bestuurlijk Overleg Werk d.d. 11 oktober 2016 heeft ingestemd met het instellen van 
een innovatiebudget (zie bijlage1). 
Dit budget zal langs drie lijnen ingezet worden 


 Onderwijs-arbeidsmarkt 







 


 Sociaal ondernemen 
 Versterken accountmanagement 


 
c. Bestemming is in lijn doelstelling RPA Rijn Gouwe 
Het RPA had tot doel invulling te geven aan onderwijs-arbeidsmarktactiviteiten. Het 
instellen van een bestemmingsreserve onderwijs-arbeidsmarkt geeft de mogelijkheid 
substantiële projecten op dit gebied uit te gaan voeren. Momenteel zijn projecten in 
voorbereiding op het vlak van techniek, zorg, horeca en schoonmaak. Een voorbeeld is 
een project om statushouders op te leiden voor functies in de installatiebranche. Het 
voorstel is, dat projecten eerst aan het DB ter goedkeuring worden voorgelegd. Dit houdt 
in dat dit budget alleen besteed wordt op basis van nut en noodzaak. 
 
d. Verdeling overgebleven budget op basis van inwoners 
Het totale bedrag ter hoogte van € 170.750 dat voor activiteiten bestemd is, wordt 
verdeeld op basis van aantallen inwoners van Holland Rijnland, Midden Holland en 
gemeente Zuidplas. Dit is conform de bepaling van de hoogte van de contributie aan het 
RPA Rijn Gouwe. 
Dit houdt in, dat Holland Rijnland een bedrag van € 122.227 ontvangt, Midden-Holland 
€ 39.602 en de gemeente Zuidplas een bedrag van € 8.921. 
 
 
Kanttekeningen/risico’s: 


1. Financiering onderwijs arbeidsmarkt kan niet eenzijdig zijn 
Onderwijs arbeidsmarkt vraagt samenwerking tussen de drie O’s, onderwijs, overheid en 
ondernemers. Het is van belang dat ook in financiële zin, partijen de verantwoordelijkheid 
hiervoor nemen. De overheid kan niet als enige partij de financiële lasten op zich nemen.  
Bij de vormgeving van projecten zal uitdrukkelijk medefinanciering van onderwijs en 
bedrijfsleven een voorwaarde zijn. 
 


2. Afstemming met economische zaken is beperkt 
Het arbeidsmarktbeleid ligt op het snijvlak van participatie, economische zaken en 
onderwijs. In Holland Rijnland is het gemeenschappelijk deel tussen pho Economische 
Zaken en pho Sociale Agenda met ingang van de collegeperiode 2014-2018 opgeheven. 
Het werkbedrijf is meer het exclusieve domein van participatie geworden.  
Bij de uitwerking van de speerpunten van de inhoudelijke agenda van Holland Rijnland is 
aandacht besteed aan de afstemming tussen maatschappij en economie. Bij de prioriteit 
topsectoren wordt expliciet aandacht besteed aan het belang van onderwijs dat aansluit 
op de behoefte vanuit de topsectoren. 
Voor de komende periode 2018-2022 is van belang de aansluiting tussen participatie en 
economische zaken zowel op bestuurlijk-als ambtelijk vlak goed vorm te geven. 
 


3. Afspraak dat middelen bestemd blijven voor onderwijs-arbeidsmarkt 
Het RPA bestuur heeft uitgesproken dat middelen bestemd dienen te blijven voor 
onderwijs-arbeidsmarkt. Het is van belang, dat deze afspraak nagekomen wordt. 
 
Financiën:  
Het voorstel is verder de teruggave contributie 2016 € 55.427 van Holland Rijnland te 
bestemmen voor het realiseren van een schakeljaar VSO-MBO. 







 


Het voorstel is verder het bedrag van € 122.227 te storten in een te vormen reserve 
onderwijs-arbeidsmarkt 
 
Communicatie: 
Het besluit wordt gecommuniceerd naar de gemeenten en de voormalige deelnemers van 
het RPA Rijn Gouwe. 
 
Evaluatie: 
NVT 
 
Bijlage: 
 


1. Memo innovatiebudget, akkoord in Bestuurlijk Overleg Werk d.d. 11 oktober 2017 
 
 








 
 
 


 


 


 


Reggionaal BBureau L
Bele


eerplich
idspla


ht 2018-20
an
022







  
 


 
 


 


 


 
 
 


Tak
Het 


leer


Hier


Reg


Do
Dit b


uitg


prof


de le


rapp


wor


vers


Mis
De m


ond


sam


Vis
Het 


bied


mee


Het 


onn


in h


 


 


       
1 Zie


ken	Regio
Regionaal B


rplichtfunctie


rmee handha


ionaal Burea


el	beleids
beleidsplan g


angspunten 


fessionele m


eer‐ en kwal


porteert het 


rdt met geme


schuivingen i


ssie	
missie van he


erwijs kunne


menleving. 


sie	
Regionaal B


den in de sam


est passende


RBL signalee


odige regels


et jeugdbele


                   
e bijlage 1 voo


onaal	Bur
ureau Leerp


e (5 tot 16 ja


aaft het RBL 


au Leerplicht


splan	
geeft weer w


dit gebeurt.


manier te zorg


ificatieplicht


RBL in het ja


eenten jaarli


in prioriteite


et Regionaal


en jeugdigen


ureau Leerp


menleving. S


e oplossing a


ert knelpunte


s of schotten


eid. Wij hand


                    
or de beleidscy


reau	Leerp
licht (RBL) vo


rigen), de kw


de leerplich


t is onderdee


welke taken h


 Met het RB


gen dat daar


t voor kinder


aarverslag ov


ijks een nade


en, werkwijze


 Bureau Lee


n zich ontwik


licht stelt he


amen met d


ls schoolgan


en en achter


. Wij sluiten 


dhaven alleen


	


        
yclus van het 


plicht	
oert voor de


walificatieplic


t voor minde


el van de gem


het RBL Holla


L werken de 


r waar moge


ren tot 18 jaa


ver de result


ere invulling 


e en doelstel


rplicht is het


kkelen om bij


et belang van


e jongere, de


g even niet l


rliggende pro


ons aan bij d


n als dit een 


RBL 


e gemeenten


cht (16 en 17


erjarige jong


meenschapp


and Rijnland


 gemeenten


lijk jongeren


ar en de RM


taten en rapp


gegeven aan


llingen 1.  


t waarborgen


j volwassenh


n de jongere 


e ouders en 


lukt. Hierbij 


oblematiek e


de gangbare


positief effe


 in de Duin &


7 jarigen) en


geren en best


elijke regelin


 tot 2022 uit


 samen om o


n naar school


C‐taak voor 


porteert dit a


n het beleids


n van het rec


heid naar ver


voorop en z


het netwerk


kijken wij na


en schakelt p


 samenwerk


ect heeft op d


& Bollenstree


 de RMC‐fun


trijdt het voo


ng Holland Ri


tvoert en op 


op een effect


 gaan. Hierm


18 tot 23‐jar


aan gemeent


splan. Hierin 


cht op onder


rmogen te pa


et zich in om


k rond de jon


ar de kracht


proactief met


kingsmethod


de jongere. 


ek en de Leid


nctie (18 tot 


ortijdig scho


ijnland.  


basis van w


tieve, efficië


mee geven zij


rigen. Na elk


ten. In het u


 wordt ingeg


rwijs van 5‐2


articiperen i


m elke jonger


ngere zoeken


t en dromen 


t partners. W


iek van betr


dse Regio de


23 jarigen) u


olverlaten. H


elke 


ënte en 


j invulling aa


schooljaar 


uitvoeringspl


gaan op 


3 jarigen. Do


n de 


re een plek t


n wij naar de


van de jonge


Wij willen gee


okken instan


1 


e 


uit. 


Het 


an 


an 


oor 


e 


e 


ere. 


en 


nties 







  
 


 
 


 


 


Wa
Het 
Wan
 


 


De e


ong


verz


acht


oud


om 


leer


op d


De s


de r


opp


Daa


Hier


verz
 


Bij t


‐ Aa


‐ Aa


‐ Aa


‐ Pe


 


aar	houdt	
hoofddoel va


nneer een jo


1) Leerling


2) Leerling


3) Kindere


4) Kindere


5) Jongere


6) Jongere


7) Jongere


1. Leerlin


eerste veran


eoorloofd ve


zorgers in ge


terliggende p


ers/verzorge


het verzuim 


rling zo snel m


de jongere of


samenwerkin


relatie met sc


akken van ve


rnaast bezoe


rmee wil het


zuimmelding


e houden in


ntal gemeld


ntal waarsch


ntal justitiël


rcentage rec


2.	Leerling


t	het	RBL	z
an het RBL i
ngere niet (v


gen die soms


gen die langd


n die niet ing


n die niet na


en die dreige


en die zijn ge


en in een kwe


ngen	die	som


twoordelijkh


erzuimt is he


sprek om de


problematie


ers en event


te stoppen. 


mogelijk wee


f zijn ouders


ng met en he


cholen door 


erzuimmeldi


ekt het RBL d


t RBL de relat


gen op pijl ho


dicatoren do


e en geconst


huwingen/af


e afdoeninge


cidive 


gen	die	lang


zich	mee	
is: Elke jonge
volledig) naa


s niet naar sc


durig niet of a


geschreven s


aar school ku


n uit te valle


estopt met sc


etsbare posit


ms	niet	naa


heid voor het


et RBL aan ze


e reden van h


k. Als de leer


ueel andere 


Als een and


er volledig m


s. 


et tijdig meld


het werken 


ingen en dre


de scholen o


tie met de sc


ouden.  


oor het RBL: 


tateerde ver


fspraken 


en (aantal Pr


gdurig	niet	


bezig?	
ere gaat naa
r school kan 


chool komen 


amper naar s


staan op sch


nnen (vrijste


n van schoo


chool  (voortij


tie 


ar	school	ko


t aanpakken


et. Het RBL st


het verzuim t


rplichtambte


instanties op


ere organisa


meedraait op 


den van scho


op locatie, h


eigende scho


m de verzuim


cholen onde


rzuimmelding


rocessen Ver


of	weinig	n


ar school. 
 of gaat, is h


(verzuim) 


school gaan


hool (absoluu


elling) 


l  


jdig schoolve


omen	(verz


n van verzuim


temt af met 


te bepalen. V


enaar dit ver


p zoek naar 


atie betrokke


 school. Het 


olen is essent


het geven va


ooluitvallers. 


mregistratie 


rhouden en 


gen 


rbaal en Halt


naar	school


het RBL betro


ut verzuim) 


erlater) 


zuim)	


m ligt bij de s


school en ga


Verzuim kan


rmoedt, gaat


een oplossin


en is of word


RBL handha


tieel in de aa


n voorlichtin


 


door te nem


verbeteren e


t‐verwijzinge


	gaan	


okken. Het R


chool, maar 


aat altijd met


 namelijk ee


t hij samen m


ng. Samen wo


t, volgt het R


aft alleen als


anpak van ve


ng op scholen


men en de sa


en de kwalite


en) 


RBL houdt zic


als een leer


t de leerling 


en signaal zijn


met de leerlin


orden afspra


RBL de voort


s dit een pos


erzuim. Het R


n en het gez


amenwerking


eit van de 


ch bezig met


ling vaker 


en zijn oude


n van 


ng, zijn 


aken gemaak


tgang zodat d


sitief effect h


RBL investee


amenlijk 


g te bespreke


2 


t: 


er(s)/ 


kt 


de 


heeft 


ert in 


en.  







  
 


 
 


 


 


Kind


met


lang


voo


oplo


kom


Thu


Het 


ond


kind


 


Bij t


‐ Aa


‐ We


 


3.	K
Iede


afge


deze


Bij t


‐ Aa


‐ De


 


4.	K
Er k


vrijs


Pass


scho


wor


mog


Bij t


‐ aa


 


5.	1
Het 


prob


scho


valle


doo


deren met ee


t elkaar de m


gdurig niet na


r het thuiszit


ossing te kom


men. Het doe


iszitterspact


RBL neemt d


erwijs en zo


deren die thu


e houden in


ntal, duur en


elke scholen


Kinderen	di
er kind dat in


egeven. De re


e registratie 


e houden in


ntal, duur en


e succesfacto


Kinderen	di
unnen reden


stelling van d


send Onderw


olingsmogeli


rdt zo veel m


gelijkheden t


e houden in


ntal vrijstelli


18+	jongere
doel van de 


blemen om z


oolverzuim. H


en van schoo


r een verkee


en lichamelij


maatschappe


aar school w


tten. Als dit n


men. Als er o


el is dat geen


 dat het Rijk


deel aan en l


rg te organis


uis zitten te o


dicatoren: 


n redenen va


 en type ople


ie	niet	inges
n Nederland 


egistratie va


pakt het RBL


dicatoren: 


n redenen va


oren bij het t


ie	niet	naar
nen zijn dat e


de leerplicht 


wijs‐ het aant


jkheden in p


mogelijk bepe


tot scholing z


dicatoren: 


ngen en typ


en	die	dreig
verzuimaan


zo schooluitv


Het RBL wer


ol. Verzuim k


erde studieke


jke of geeste


lijke plicht a


wil of kan, zoe


niet lukt, hee


onvoldoende


 jongere lang


, gemeenten


levert inform


seren. Het RB


ontwikkelen 


an thuiszitte


eidingen thu


schreven	st
woont moet


n leerplichtig


L de regie om


an niet inges


erug laten ke


r	school	kun
een kind (de


af te geven. 


tal vrijstellin


plaats van be


erkt tot  een j


zijn. 


e vrijstelling


gen	uit	te	va
pak voor jon


val te voorko


kt bij verzuim


kan hiervoor 


euze of slech


elijke beperki


lles in het we


eken in eerst


eft het same


 voortgang i


ger dan 3 ma


n en het onde


matie voor ov


BL werkt me


n (Langdurig


uiszitters heb


taan	op	sch
t ingeschreve


gen zonder s


m elk kind bi


schreven staa


eren van jon


nnen	(vrijst
els) geen on


Het RBL stu


gen zo veel a


eperkingen, b


jaar. Zo kan 


en 


allen	van	sc
ngeren van 1


omen. De sch


m risicogeric


een indicati


hte schoolpre


ing hebben h


erk te stellen


te instantie d


enwerkingsve


n een casus 


aanden thuis


erwijs in 201


verleg(gen) e


t alle partne


g Relatief Ver


bben 


hool	(absolu
en staan op 


schoolinschr


nnen drie m


an op schoo


ngeren naar o


telling)	
derwijs kan 


urt er op ‐in 


als mogelijk 


bijvoorbeeld


ieder jaar op


chool		
18 jaar of oud


hool is eerst 


cht: we willen


e zijn, maar 


estaties. Het


het recht zic


n om dit mog


de ouders/ve


erband passe


is, pakt het R


s zit. Hierme


16 zijn aange


en initiatieve


ers samen om


rzuim en Risi


uut	verzuim
een school, t


rijving is de b


aanden inge


l 


onderwijs 


volgen. Het 


samenwerk


te beperken


 door onderw


pnieuw beoo


der, is het pr


verantwoord


n alle jonger


ook bijvoorb


t RBL werkt m


h volledig te 


gelijk te mak


erzorgers en


end onderwi


RBL de regie 


e onderschr


egaan. 


en om passen


m een eendu


icoleerlingen


m)	
tenzij een vr


basis voor ee


eschreven te 


RBL heeft de


ing met de S


. Dit kan doo


wijs‐ zorgarr


ordeeld word


reventief sign


delijke om ac


en spreken d


beeld proble


met scholen 


 ontwikkelen


ken. Als een j


 de school e


ijs de rol om 


 om tot een 


rijft het RBL h


nde combina


uidige werkw


n) 


rijstelling van


en effectieve 


krijgen op e


e bevoegdhe


Samenwerkin


or te zoeken


rangementen


den of er (als


naleren en a


ctie te onde


die (het risic


men thuis, w


intensief sam


n. Wij hebbe


jongere 


en oplossing


tot een 


oplossing te


het 


aties van 


wijze voor 


n de leerplich


aanpak. Van


een school. 


eid om een 


ngsverbande


 naar 


n. Een vrijste


snog) 


anpakken va


rnemen bij 


o lopen) uit 


weinig motiv


men om 


3 


en 


g 


 


ht  is 


nuit 


en 


elling 


an 


(te) 


atie 







  
 


 
 


 


 


kne


hier


wor


 


Voo


and


VSV


ontw


agen


 
Bij t


‐ Pe


	
	
6.	Jo
Het 


en d


 


Alle 


scho


doe


tot e


Part


loka
 


Bij t


‐ Pe


oud


 


 


7.	Jo


Het 


Dit z


VMB


ond


orga


(lee


 


Uits


Het 


sign


met


 


Uits


lpunten in de


rvoor is een g


rdt gemaakt.


ortijdig schoo


ere partners


V‐programma


wikkelingen 


nderen bij ge


e houden in


rcentage uit


ongeren	die
RBL heeft pe


dromen van d


jongeren die


oolverlaters)


lgroep vraag


een oplossin


tners kunnen


ale projecten


e houden in


rcentage nie


e VSV’ers 


ongeren	in	


RBL krijgt pe


zijn jongeren


BO Basis Ber


erwijs, werk


anisatie(s) in


r)lijn belemm


stroomprofie


RBL is actief


aleert   en a


t andere part


stroomprofie


e schoolloop


gezamenlijke


 


olverlaten is 


s. Hiervoor w


a ‘Op naar de


en acties ron


emeenten om


dicatoren: 


vallers dat g


e	zijn	gesto
ersoonlijk co


de jongere z


e al langer d


) worden jaa


gt om een int


ng te komen.


n zijn: dienst


n.  


dicatoren: 


euwe voortijd


een	kwetsb


er schooljaar


n die uitstrom


roeps en de V


k of dagbeste


 als ze tusse


meren.  


el onderwijs: 


f betrokken b


cteert als jon


tners naar ee


el werk: 


pbaan vroegt


e exitproced


een problee


werkt het RBL


e Finish!’. He


nd voortijdig


m ze gezame


esproken is v


opt	met	sch
ontact met e


zodat een pa


an een jaar g


rlijks proacti


tensieve aan


 Het RBL wil 


 Werk & Inko


dig schoolve


bare	positi


r 2018‐2019 


men vanuit h


VMBO Leerw


eding. Het RB


n de wal het


 


bij jongeren 


ngeren uit dr


en passende


tijdig in beeld


ure met de s


m dat gezam


L regionaal in


et RBL is zow


g schoolverla


enlijk op te p


voor uitschri


ool		(voorti
lke jongere d


ssende volge


geleden zijn 


ef benaderd


npak. Als er o


altijd in sam


omen van ge


rlaters, rede


e	


de taak extr


het Praktijko


werktraject.. 


BL volgt deze


t schip raken


uit voorgeno


reigen te val


e plek in de m


d te krijgen e


scholen, waa


menlijk aange


ntensief sam


wel beleidsma


aters. Vanuit 


pakken.  


ijving van sc


ijdig	school
die de schoo


ende stap ge


uitgevallen v


d voor begele


onvoldoende


menwerking m


emeenten,  j


enen schoolu


ra aandacht t


nderwijs, Vo


Deze leerlin


e jongeren to


n. Het RBL sig


oemde vorm


len in de ove


maatschappij


en te zorgen


arbij met elke


epakt wordt 


men, onder an


atig als uitvo


onze positie


hool 


lverlater)
l verlaat. He


ezet kan wor


van school (z


eiding. De div


e voortgang i


met lokale pa


ongerenwer


uitval, resulta


te besteden 


oortgezet Spe


gen verlaten


ot en met hu


gnaleert prob


men van onde


erstap naar h


j begeleid   


 voor een su


e jongere ee


met scholen


ndere met d


oerend nauw


e kan het RBL


t doel is om 


den.  


zogenaamde


versiteit en c


in een casus 


artners deze


k, het Centru


aat begeleidi


aan jongere


eciaal Onder


n de school m


n 22e, en sch


blemen in de


erwijs die ove


het MBO. Jon


uccesvol verv


en plan voor 


n, jeugdhulp,


e partners u


w betrokken b


L knelpunten


in te spelen 


e oud‐voortij


complexiteit


is, pakt het 


e jongeren be


um voor Jeu


ing, aantal e


n in een kwe


rwijs, Entree‐


met een uitst


hakelt de jui


e keten die e


erstappen n


ngeren die u


volg. De basis


de toekomst


, gemeenten


it het region


bij regionale 


n signaleren 


op de wense


dig 


 van de 


RBL de regie


enaderen. 


gd en Gezin 


n dagbested


etsbare posit


‐onderwijs, 


troomrichtin


ste 


een doorlope


aar het MBO


uitvallen wor


4 


s 


t 


 en 


nale 


en 


en 


e om 


en 


ding 


tie. 


ng 


ende 


O en 


den 







  
 


 
 


 


 


Het 


rich


doo


 
Bij t


‐ He


‐ He


Tot
Dit b


ontw


jaar


kwa


exte


gem


 


 


 


RBL sluit aan


ting werk vo


r aan de sch


e houden in


et aantal jong


et aantal gesi


t	slot	
beleidsplan g


wikkelingen 


plan geeft ee


antitatieve do


erne ontwikk


meenten.	


n op bestaan


olgt het RBL v


ool van herk


dicatoren: 


geren in kwe


ignaleerde u


geeft in grot


die uit het ja


en nadere ui


oelstellingen


kelingen jaar


nde afsprake


via datakopp


komst en/of 


etsbare posit


itvallers in d


e lijnen de ri


aarverslag bl


itwerking va


n. Het is nam


rlijkse bijstell


 


en en verantw


pelingen of ze


de betrokke


tie zonder we


de overstap n


ichting en ta


ijken, wordt 


n dit beleids


melijk niet we


ingen vereis


woordelijkhe


e werk krijge


n gemeente


erk of opleid


naar het mbo


ken van het 


 aan het beg


splan en gaat


enselijk dit op


sen. Het jaar


eden in de ke


en en houde


.  


ding 


o of werk 


RBL tussen 2


gin van elk sc


t in op aanpa


p te nemen i


plan wordt j


eten. Voor jo


n. Is dit niet 


2018 en 202


chooljaar een


assingen in d


n het beleid


aarlijks gede


ongeren die 


het geval, ge


1 weer. Aan 


n jaarplan ge


de werkwijze


dsplan omdat


eeld en besp


uitstromen 


eeft het RBL 


de hand van


emaakt. Het 


e en 


t interne en 


roken met d


5 


dit 


n 


e 







  
 


 
 


 


 


Bijla


 


age 1: Beleidscyclus van hhet RBL 


6 


 








 


Oplegvel 
 
1. Onderwerp 


 
Verordening elektronische bekendmaking van 
besluiten 


2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 


Efficiencytaak 


3. Regionaal belang Vereenvoudiging van de verplichting om besluiten 
van Holland Rijnland te publiceren 


4. Behandelschema: 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 


Datum: 
Informerend 


Datum:  
Adviserend 


Datum: 
Besluitvormend 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
15-11-2017 
16-11-2017 
 
 
 


26-10-2017 
 
 
 
 
 
13-12-2017 


5. Advies PHO Positief advies 


6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 


- 


7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda 
staat) 


Besluiten van Holland Rijnland die een algemeen 
verbindend voorschrift bevatten moeten worden 
gepubliceerd. Tot nu toe gebeurt dat in de 
publicatiebladen van alle deelnemende 
regiogemeenten. Het kan echter efficiënter 
namelijk door het instellen van een eigen 
publicatieblad. Dit moet gebeuren bij verordening 
(bijlage) en daarom wordt voorgesteld deze vast 
te stellen.  


8. Inspraak  Nee 
  Ja, door:  


Wanneer: 


9. Financiële gevolgen  Binnen begroting Holland Rijnland 
   
  Structureel betreft het een bedrag van 


€ 1.200,-- per jaar op basis van 10 publicaties 
per jaar met daarbij een eventuele nacalculatie 


   
  Incidenteel betreft het een bedrag van 


€ 3.550,-- voor een inhaalslag en de 
aanmelding voor de DROP-applicatie. 


10. Bestaand Kader Relevante regelgeving:  
art. 32ja Wet gemeenschappelijke regelingen. 


 Eerdere besluitvorming: n.v.t. 


11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 


 


 







 


Adviesnota AB 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
Onderwerp: Verordening elektronische bekendmaking van besluiten 
 


 
Beslispunten: 
Vast te stellen de Verordening elektronische bekendmaking Holland Rijnland  


 
Inleiding: 
Besluiten van Holland Rijnland die een algemeen verbindend voorschrift bevatten op 
basis van een gedelegeerde bevoegdheid moeten worden gepubliceerd. Tot nu toe 
gebeurt dat in de publicatiebladen van alle deelnemende regiogemeenten. Het kan echter 
efficiënter, namelijk door het instellen van een eigen publicatieblad door Holland Rijnland 
via de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) (artikel 56aa Wet 
gemeenschappelijke regelingen). Dit moet gebeuren bij verordening (bijlage) en daarom 
wordt voorgesteld deze vast te stellen. 
 
Officiële bekendmaking via KOOP (GVOP/CDVR) 
Naast de publicatie moet (geconsolideerde) regelgeving elektronisch beschikbaar worden 
gesteld in de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CDVR). Het publicatieproces 
(GVOP) wordt met het consolidatieproces (CVDR) geïntegreerd via de applicatie 
Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP) die door het Kennis- en 
Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) is ontwikkeld. Bekendmaken 
van regelgeving gebeurt op www.officielebekendmakingen.nl. Overheden die zijn 
aangesloten op dit centrale publicatiesysteem voldoen aan alle vereisten voor digitaal 
bekendmaken en hoeven geen eigen technische voorzieningen te treffen.  
 
Uitbesteding van het technische proces 
Bij Holland Rijnland worden relatief weinig besluiten genomen die publicatie vereisen. De 
kans op technische fouten wordt daardoor groter. Dat is gebleken want een aantal 
verordeningen moet opnieuw worden opgenomen in de CVDR. Ook kost het proces 
relatief veel tijd omdat er maar weinig ervaring wordt opgedaan met het technische 
proces. Echter, om dit te ondervangen wordt het technische proces uitbesteed aan 
Daadkracht. Dit gebeurt samen met Servicepunt71, de gemeenten Leiderdorp en 
Oegstgeest die ook relatief weinig besluiten hoeven te publiceren. Door de dienst 
gezamenlijk in te kopen worden de kosten beperkt. 
 


Vergadering: Algemeen Bestuur 
Datum: 13 december 2017  
Tijd: 20:00 
Locatie: Gemeentehuis Alphen aan den Rijn 
Agendapunt: 05 
Kenmerk: ADV-17-00990 







 


Beoogd effect: 
Op een efficiënter manier voldoen aan de wettelijke verplichting van publicatie van 
algemeen verbindende voorschriften. 
 
Argumenten: 
1.1 Eén publicatieblad is eenvoudiger en effectiever. 
Het moeten publiceren van besluiten op basis van een gedelegeerde bevoegdheid van 
het bestuur Holland Rijnland in de bladen van alle deelnemers is onwenselijk gezien de 
daarmee optredende rechtsonzekerheid. Het besluit treedt pas in werking wanneer de 
laatste deelnemer het publiceert, Holland Rijnland heeft daar geen grip op. Daarnaast is 
het lastig het overzicht te houden wanneer de vereiste set publicaties compleet is. 
 
1.2  Eén publicatieblad is efficiënter. 
Besluitvorming, publicatie en controle daarvan liggen voortaan in een hand, in plaats van 
de huidige situatie dat er 14 gemeenten bij betrokken zijn. Het publicatieblad dient 
toegankelijk te zijn via een voorgeschreven elektronisch medium 
(www.officielebekendmakingen.nl). Hiervoor zijn nadere regels opgenomen in de 
‘Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale 
overheden’. 
 
Kanttekeningen:  
1.1 Het publicatieblad is er alleen voor overgedragen taken 
Bij gemandateerde bevoegdheden blijft afzonderlijke publicatie via de deelnemende 
gemeenten nodig alsmede de elektronische beschikbaarstelling in CVDR. 
 
Financiën: 
Uitvoeringslasten zijn beperkt en binnen de begroting 
Aan Daadkracht wordt eenmalig € 3.550,-- betaald voor de aanmelding en een inhaalslag 
en vervolgens jaarlijks € 1.200,-- voor de technische publicatie en onderhoud. Hiervoor 
worden ook de huidige publicaties van Holland Rijnland gecontroleerd en waar nodig 
geactualiseerd. Aangezien niet meer in de bladen van alle deelnemers gepubliceerd hoeft 
te worden, kan per saldo op uitvoeringslasten worden bespaard. 
 
Communicatie: 
De verordening zal worden gepubliceerd via de GVOP. 
Deze verordening moet nog op de “oude” manier gepubliceerd worden, dus via de 14 
gemeenten. Na vaststelling in het Algemeen Bestuur zal het verzoek hiervoor gelijk 
uitgaan. 
 
Evaluatie: -  
 
Bijlagen: 
1. Verordening elektronische bekendmaking Holland Rijnland  


Vergadering Holland Rijnland 
Algemeen Bestuur 
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2 Voorwoord en leeswijzer 


Voor u ligt de Kadernota voor de begroting 2019. De kadernota is bedoeld om de uitgangspunten en 
de gewenste ontwikkelingen bij het opstellen van de begroting vast te leggen. Deze kadernota is 
gebaseerd op de inhoudelijke agenda en de daarin geformuleerde speerpunten. Er zijn echter diverse 
ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de koers van Holland Rijnland zoals: 


• Regeerakkoord 
• Gemeenteraadsverkiezingen 
• College programma’s 
• Nieuw Dagelijks Bestuur Holland Rijnland 
• Besluitvorming over evaluatie dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 
• Ontwikkelingen bij provincie Zuid-Holland, in omliggende regio’s en bij de metropoolregio’s 


Amsterdam en Rotterdam-Den Haag 


We houden deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten om hier tijdig op in te kunnen spelen als dit 
nodig blijkt. Hierdoor blijft Holland Rijnland de plek voor regionale innovatie en vernieuwing.  


Voor dit moment zien wij ten opzichte van de begroting van 2018 nog geen grote wijzigingen. Wel  
signaleren we de trend dat er een toenemend beroep wordt gedaan op capaciteit van de Strategische 
Eenheid. Vanuit de super speerpunten Jeugd en Energie, maar ook waar het gaat het om 
(ondersteuning bij) taken die met de komst van de inhoudelijke agenda bij gemeenten zijn belegd. 
Voorbeelden hiervan zijn de Regionale woonagenda en de jaarlijkse afstemming van de regionale 
woningbouwplanlijst. Ook zijn er nieuwe projecten zoals het gezamenlijke project met de Provincie 
Zuid-Holland en regio Midden-Holland om de aanbesteding van het OV en doelgroepenvervoer te 
integreren, die capaciteit vragen.  


Met deze kadernota: 


1. Wordt voldaan aan artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen, namelijk dat vóór 
15 april de kaders voor de begroting 2019 aan de raden van de deelnemende gemeenten 
wordt gezonden. 


2. Stelt het Algemeen Bestuur op 14 maart 2018 de kaders vast op basis waarvan het Dagelijks 
Bestuur de conceptbegroting 2019 en de meerjarenramingen 2019-2022 opstelt. Behandeling 
van de begroting 2019 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 4 juli 
2018. 


3 Financiële kaders en gemeentelijke bijdrage 


3.1 Reguliere gemeentelijke bijdrage 
Voor het jaar 2019 vindt een indexatie van de gemeentelijke bijdrage plaats. Voor deze indexatie 
wordt gerekend met de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen van gemeenten in de 
regio Hollands-Midden (Du Chatinier-norm). 
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Deze indexering is op 23 oktober 2017 in de bestuurlijke klankbordgroep van het bestuurlijk financieel 
overleg van gemeenten in Hollands-Midden vastgesteld op 2,3%. 


Vanuit de gemeenschappelijke regelingen in Hollands-Midden is vooraf aandacht gevraagd voor het 
feit dat de indexering steeds meer uit de pas gaat lopen met de ontwikkeling van de loonkosten. De 
indexering is gebaseerd op het prijsindexcijfer van het Bruto Binnenlands Product (BBP). 


Bij de vaststelling van de indexering door de klankbordgroep is echter als antwoord daarop 
aangegeven dat men geen reden ziet om de systematiek van indexering aan te passen omdat: 


 lang niet alle kosten uit loonkosten bestaan; 


 de loonontwikkeling voor 2019 nog niet bekend is; 


 de verschillen zich op de langere termijn zullen uitmiddelen.  


Daarnaast hebben gemeenschappelijke regelingen twee jaar de tijd om in samenspraak met hun 
besturen bij te sturen, door efficiencymaatregelen, de kwaliteit of kwantiteit van de dienstverlening aan 
te passen of de tarieven voor gemeenten te verhogen. 


Vanuit de gezamenlijke Gemeenschappelijke Regelingen is het initiatief genomen de discussie met de 
klankbordgroep aan te gaan omdat dit voor de korte termijn in ieder geval wel tot financiële problemen 
gaat leiden. Voor de meeste organisaties geldt dat de kosten wel voor het overgrote deel uit 
loonkosten bestaan en het nog maar de vraag is of op de lange duur een uitmiddeling zal 
plaatsvinden, aangezien het hier om een heel specifiek segment gaat van de Nederlandse economie. 


Vóór de vaststelling van de volgende indexering (2020) zal een evaluatie plaatsvinden die mogelijk zal 
leiden tot een aanpassing van deze methodiek. Tot die tijd is het een zaak van de 
gemeenschappelijke regelingen en hun deelnemers om tot een passende regeling te komen. Holland 
Rijnland zal vóór het vaststellen van de Kadernota 2019 in maart volgend jaar inzichtelijk maken wat 
de loonkostenstijging betekent voor haar begroting en welke maatregelen genomen moeten of kunnen 
worden om de begroting sluitend te maken. 


3.2 Bijdrage TWO Jeugdhulp 
Namens de 13 samenwerkende gemeenten binnen de regio Holland Rijnland is de Tijdelijke 
WerkOrganisatie Jeugdhulp (verder te noemen: TWO) opgericht met als hoofdtaak de regionale 
jeugdhulp te contracteren, te monitoren en te verantwoorden. Tussen de gemeenten en het Dagelijks 
Bestuur Holland Rijnland is een DienstVerleningsOvereenkomst (verder te noemen: DVO) voor 2017-
2018 gesloten met een optie voor verlening van twee jaar. In de DVO is vastgelegd dat de 
overeenkomst uiterlijk in het  eerste kwartaal 2018 wordt geëvalueerd. In het 
portefeuillehouderoverleg Maatschappij worden over de inhoudelijke aspecten nadere afspraken 
gemaakt. De evaluatie van de DVO is daarmee eveneens de evaluatie van het regionale 
opdrachtgeverschap jeugdhulp. Het is de bedoeling dat deze evaluatie wordt gebruikt bij het besluit 
van gemeenten over het al dan niet verlengen van de DVO. Dit besluit moet uiterlijk het tweede 
kwartaal van 2018 worden genomen (art 1.3 van de DVO). Bij het opstellen van de Kadernota 2019 is 
de besluitvorming hierover nog niet afgerond. Daarom worden hieronder een aantal scenario’s 
benoemd. U vindt een omschrijving van de scenario’s in bijlage I.  


 Scenario 1 – De DVO jeugdhulp 2016-2018 wordt met twee jaar ongewijzigd verlengd. 


 Scenario 2 – De DVO jeugdhulp 2016-2018 wordt verlengd maar meer gemeenten maken een 
keuze voor lokale inkoop 
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 Scenario 3 – De governance wordt aangepast. De in de DVO jeugdhulp 2016-2018 
beschreven taken op het gebied van regionale contractering gaan over naar de 
Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland. 


 Scenario 4 – De regionale samenwerking op het gebied van jeugdhulp wordt beëindigd. 


3.3 Bijdrage Frictie- en Transitiekosten 
De transformatie  #kracht15 bracht een bezuinigingstaakstellig van 25% met zich mee. Deze 
bezuiniging wordt gerealiseerd door het verminderen van personeel en het uitplaatsen van 
bedrijfsvoeringstaken. Voor een aantal medewerkers werken deze kosten door in de begroting van 
2019 en verder. De actuele cijfers over de kosten voor boventalligen worden opgenomen in de 
definitieve versie van deze kadernota. 


4 Inhoudelijke kaders 


Taken organisatie Holland Rijnland 
De organisatie Holland Rijnland voert diverse werkzaamheden uit. Het grootste deel daarvan zijn 
taken die vanwege schaalvoordeel, efficiëntie, kwaliteitsverbetering of risicodeling bij de 
werkorganisatie Holland Rijnland zijn belegd. Denk hierbij aan het Regionaal Bureau Leerplicht en de 
TWO Jeugdhulp, maar bijvoorbeeld ook aan de ondersteuning van de urgentiecommissie 
woonruimteverdeling, de Regiotaxi en Verkeersveiligheid. In 2018 gaat het hier om 68% van de totale 
begroting. Voor 2019 voorzien we dat de inzet op deze uitvoerende taken ongeveer gelijk blijft. 


Het resterende deel van de begroting betreft voornamelijk de inzet op de Inhoudelijke Agenda, zoals 
in 2016 is vastgesteld. Dit onderdeel behelst voor een deel daadwerkelijke capaciteit (Strategische 
Eenheid: 12,5 fte), maar ook de jaarlijkse bijdrage aan het Cofinancieringsfonds, en de programma- 
en projectkosten. 


Inhoudelijke agenda 
De begroting 2019, en daarmee ook deze kadernota, gaat in op de inzet van de totale organisatie 
Holland Rijnland. Waar het de Inhoudelijke Agenda van de veertien samenwerkende gemeenten 
betreft, doet deze begroting alleen uitspraken over de inzet van Holland Rijnland hierin. Voor de 
eventuele inzet op projecten zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor hun eigen capaciteit, projecten 
en financiën. De rol van Holland Rijnland bestaat primair uit de platformrol, strategische verkenning, 
lobby en belangenbehartiging. Daarnaast voert Holland Rijnland de procesregie op een aantal 
speerpunten en voert het concrete projecten uit.  


Dat de nadruk dient te liggen op de platformrol en de lobby is in 2016 door de diverse 
portefeuillehouderoverleggen bevestigd. Als voorbeeld gelden een aantal positieve resultaten in 2017, 
zoals de stevige samenwerking binnen het domein Maatschappij, de ondertekening van het 
Energieakkoord, de kennisdeling via de Themacafés (bijv. mobiliteit en Tijdelijk Fonds Jeugdhulp), de 
eerste toekenningen van bijdragen via het cofinancieringsfonds (bijv. Instrumentation for Space en de 
Taalhuizen), de actieve lobby met betrekking tot Jeugdhulp en het tegen gaan van bezuinigingen op 
het groenonderwijs. Uit het regeerakkoord blijkt inmiddels dat deze laatste bezuiniging inmiddels is 
teruggedraaid. Daarbij is de vrije ruimte om vanuit de Portefeuillehouderoverleggen in te kunnen 
spelen op het onverwachte steeds belangrijker. 
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Een van de speerpunten in de inhoudelijke agenda is om de gemeenten te voorzien van strategische 
verkenningen, in het bijzonder voor wat betreft ontwikkelingen die samenhangen met de andere 
ambities van de regio. Een voorbeeld hiervan is het samen optrekken met gemeenten, de provincie en 
het hoogheemraadschap bij een strategische verkenning naar de effecten van klimaatverandering. 
Klimaatverandering vraagt om een integrale aanpak en afstemming met andere ruimtelijke opgaven, 
zoals bodemdaling, de energietransitie en de verstedelijkingsopgave.  


Ontwikkeling inhoudelijke agenda 
In 2016 is gestart met de Inhoudelijke Agenda. Holland Rijnland is niet de trekkende kracht achter alle 
speerpunten uit de agenda. Dit komt doordat de samenwerkende gemeenten hebben geconstateerd 
dat enkele onderwerpen al op andere tafels worden opgepakt en door het aanbrengen van focus in de 
werkzaamheden van Holland Rijnland. Dit impliceert echter niet dat deze speerpunten geen 
(sub)regionale vraagstukken zijn.  


Zo is in 2017 geconstateerd dat Holland Rijnland geen actieve rol heeft bij de aanpak van leegstand 
en hergebruik van kantoren, omdat dit door de gemeenten (al dan niet in clusterverband) opgepakt 
wordt.  Holland Rijnland heeft ook een beperkte rol bij het onderwerp bodemdaling. Activiteiten op dit 
onderwerp vinden al plaats door diverse andere partijen, zoals het platform Slappe Bodem, waaraan 
onder meer de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem actief deelnemen. 
Impliciet wordt dit speerpunt wel meegenomen in andere speerpunten zoals energietransitie en natuur 
& landschap.  


Op een aantal onderwerpen is door Holland Rijnland en de gemeenten een uitvoeringsprogramma 
opgesteld, waarbij de rolverdeling op de actielijnen is uitgewerkt, zoals energietransitie en de 
werkagenda Jeugd. Voor andere onderwerpen, bijv. mobiliteit en Greenports zijn deze 
uitvoeringsprogramma’s nog in ontwikkeling. Dat maakt het voorspellend karakter van de begroting 
complex. Hiermee is de begroting op deze onderdelen minder SMART. 


De huidige inhoudelijke agenda heeft een looptijd tot 2020. De eerder genoemde ontwikkelingen zoals 
de gemeenteraadsverkiezingen en de evaluatie DVO jeugdhulp vormen een natuurlijk moment om 
naar een nieuwe inhoudelijke agenda toe te werken. We houden er rekening mee dat dit inzet van 
Holland Rijnland vraagt.  


4.1 Maatschappij 
Binnen het maatschappelijk domein is de platformfunctie van oudsher erg belangrijk. De 
platformfunctie wordt benut om actief vanuit de gemeenten te kunnen sturen op de ontwikkelkansen 
voor Jongeren tot 27 jaar (bijvoorbeeld de TWO, Regionaal Bureau Leerplicht en de werkagenda 
Jeugd), koers te bepalen rond de specifieke behoeften van doelgroepen op wonen, vervoer en 
educatie, maar ook om elkaar te informeren over de brede trends en ontwikkelingen. De grote 
vraagstukken rondom (financiële) sturing op jeugdhulp zorgen in 2017 en 2018 voor een toenemende 
behoefte om af te stemmen. Naast het Ambtelijk Overleg Jeugd en Portefeuillehouderoverleg 
Maatschappij is er inmiddels ook intensief overleg binnen het Ambtelijk Opdrachtgeversoverleg en het 
Bestuurlijk Afstemmingsoverleg. De ondersteuning van deze overleggen vraagt stevige inzet vanuit de 
Strategische Eenheid, terwijl tegelijkertijd inzet nodig is voor lobby en belangenbehartiging. Op dit 
moment is nog niet te voorzien welke platformbehoefte er is in 2019. Naast de platformrol, lobby en 
belangenbehartiging vervult Holland Rijnland een rol vanuit de procesregie en de coördinatie op een 
aantal onderwerpen. Voor het jaar 2019 zien we de volgende ontwikkelingen: 
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4.1.1 Ontwikkelkansen jongeren tot 27 jaar 


In het derde kwartaal van 2018 starten de gemeenten met de voorbereiding op de inkoop van de 
jeugdhulp voor 2020 en verder. Dit betekent dat het jaar 2019 in het teken staat van het inkoopproces. 
Beleidsdoelstellingen moeten herijkt worden om te kunnen bepalen welke jeugdhulp ingekocht wordt. 
Naar verwachting speelt Holland Rijnland in 2019, net als in voorafgaande jaren, een faciliterende rol. 
Hierbij gaat extra aandacht naar  sturingsopgaven en het transformeren van de jeugdhulp. De inzet op 
dit speerpunt blijft dan ook groot in 2019. Mede daarom is in 2018 een regionaal beleidsteam jeugd 
geformeerd bestaande uit gemeenteambtenaren. 


De Strategische Eenheid faciliteert de samenwerking op het terrein van jeugd, via de regionale 
samenwerkingsagenda jeugd, het Ambtelijk Overleg Jeugd, het regionaal beleidsteam jeugd en het 
Portefeuillehouderoverleg Maatschappij, vanuit de reguliere platformfunctie. Via deze route worden de 
voorstellen voor beleid voorbereid en afgestemd met alle gemeenten om vervolgens tot besluitvorming 
te komen. Bij de uitvoering van deze taken werken de  Strategische Eenheid en de TWO Jeugdhulp 
nauw samen. 


De TWO Jeugdhulp richt zich namens 13 gemeenten1 op de inkoop van de jeugdhulp voor de periode 
2017-2019. Daarbij voert de TWO Jeugdhulp de procesregie op de te realiseren transformatie en 
geeft het invulling aan het accounthouderschap richting jeugdhulpaanbieders en gemeenten. 
Daarmee wordt invulling gegeven aan het gemeentelijke opdrachtgeverschap richting 
jeugdhulpaanbieders. De TWO Jeugdhulp voert deze taken uit op basis van de 
dienstverleningsovereenkomst (DVO) die is afgesloten tussen de gemeenten en Holland Rijnland. In 
2018 wordt de DVO tussen de gemeenten en Holland Rijnland geëvalueerd. Gemeenten nemen dan 
ook een besluit over de verlenging van de DVO tot en met 2020.  


4.1.2 Opvang en huisvesting bijzondere doelgroepen 


De opvang- en huisvestingsopgave bijzondere doelgroepen gaat over inwoners van Holland Rijnland 
die ondersteuning nodig hebben om (zelfstandig) te kunnen wonen. Dit betreft o.a. jongeren die 
uitstromen uit pleegzorg of residentiële jeugdhulp, mensen met psychiatrische problematiek, 
verslavingen, verward gedrag en licht verstandelijk beperkten. De ondersteuning die plaats vindt kan 
bestaan uit jeugdhulp, Wmo-begeleiding, maatschappelijk opvang of het afgeven van een indicatie 
beschermd wonen. 


De huisvesting van de doelgroepen maatschappelijke opvang en beschermd wonen wordt per 2020 
een verantwoordelijkheid van de individuele gemeenten. In het uitvoeringsprogramma 
maatschappelijke zorg dat begin 2018 is vastgesteld zijn aanbevelingen voor de volgende onderdelen 
opgenomen: 


 preventieve maatregelen om instroom in maatschappelijke opvang en beschermd wonen te 
beperken; 


 de (lokale) organisatie van maatschappelijke opvang en toepassing van het Housing-first 
principe; 


                                                      
 
 
1 Vanwege de samenwerking met de gemeenten Wassenaar en Leidschendam-Voorburg is Voorschoten voor de inkoop van de Jeugdhulp 
aangesloten bij Haaglanden. Voor de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem koopt de TWO Jeugdhulp uitsluitend gesloten 
jeugdhulp en jeugdhulp binnen het gedwongen kader  in. 
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 input voor lokale prestatieafspraken tussen corporaties en gemeenten 
 een opsomming van mogelijke woonvormen en –regelingen voor bijzondere doelgroepen en 


spoedzoekers 
 een advies voor urgentie, contingenten en lokaal maatwerk dat opgenomen kan worden in de 


nieuwe regionale huisvestingsverordening. 


Holland Rijnland gaat in 2019 een nieuwe regionale huisvestingsverordening op- en vaststellen. Hierin 
zal de huisvesting van bijzondere doelgroepen door middel van urgentie, contingenten, lokaal 
maatwerk of andere instrumenten een belangrijke plek krijgen in het woonruimteverdeelsysteem. 
Vanuit de inhoudelijke agenda wordt beleidsmatige ondersteuning geboden voor het opstellen van de 
nieuwe verordening en het overleg hierover met corporaties, zorginstellingen en cliëntorganisaties. 
Doel is de uitstroom uit intramurale instellingen, beschermd wonen en jeugdhulp te stimuleren 
waardoor de inzet van gemeentelijke middelen voor (ondersteuning bij) huisvesting van bijzondere 
doelgroepen minder kan worden. 


4.1.3 Arbeidsmarkt 


In 2018 verandert de inzet van Holland Rijnland al op dit onderwerp. Waar die nu vooral 
ondersteunend is aan het werkbedrijf Holland Rijnland, verschuift het zwaartepunt van de 
ondersteuning richting het realiseren van de verbinding topsectoren – onderwijs en arbeidsmarkt en 
het verbeteren van de aansluiting van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt. De 
arbeidsmarktregio’s zullen bij de verbetering aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt een belangrijke rol 
gaan vervullen. 


4.1.4 Volwasseneducatie 


De regio biedt een platform, zodat de contactgemeente Leiden, samen met de regiogemeenten, beleid 
kan maken op en uitvoering kan geven aan het taal-, reken- en digitaal aanbod in de regio. Daarnaast 
is Holland Rijnland aanjager en coördinator van de aanpak laaggeletterdheid binnen de regio (bijv. 
ondersteuning  regionale projecten “Tel mee met Taal” en uitvoeringsplan regionaal 
bondgenootschap). Door de portefeuillehouders is nadrukkelijk gesteld dat er ‘een tandje bij moet’ qua  
inzet op laaggeletterdheid. De verwachting is daardoor dat de inzet van Holland Rijnland intensief 
blijft, maar wel een ander karakter krijgt: Zorgen dat de taken in het regionaal convenant 
bondgenootschap 2017-2020 geïmplementeerd en geborgd worden bij de bondgenoten en in de 
regio.  


4.2 Economie 
De subregio’s Duin- en Bollenstreek, Leidse regio en Rijnstreek voeren ieder een eigen economische 
agenda. Kennisdeling, belangenbehartiging en lobby op regionaal niveau wordt door de gemeenten 
van groot belang om deze agenda’s elkaar te laten versterken en te voorkomen dat zaken dubbel 
gedaan worden of kansen worden gemist. Holland Rijnland wordt benut als platform voor deze 
regionale afstemming. Tevens bestaat er bij gemeenten behoefte aan een proactieve houding van 
Holland Rijnland om bijvoorbeeld subsidiemogelijkheden en ontwikkelingen bij andere overheden die 
van invloed zijn op gemeentelijk beleid te signaleren.  
 
Met de huidige en verwachte economische groei is de verwachting dat de aandacht voor ruimtelijk-
economische thema’s op regionale schaal toeneemt: waar gaan we in onze regio bouwen en waar 
komen de bedrijven en kantoren en hoe zijn deze bereikbaar? Deze onderwerpen hebben de 
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afgelopen periode in de regio minder aandacht gekregen omdat in 2016 gekozen is om de inzet door 
Holland Rijnland hierop af te bouwen en de nadruk te leggen bij het subregionaal niveau. In 2017 is 
echter een groeiende behoefte bij de gemeenten en subregio’s geconstateerd aan ondersteuning en 
inhoudelijke begeleiding op dit domein. Thema’s als integrale stedelijke ontwikkeling (wonen, werken, 
gezonde leefomgeving en bereikbaarheid) en toekomstbestendig bouwen vragen onder meer om 
meer aandacht voor duurzaamheid, klimaatadaptatie en flexibel programmeren. In de aanloop naar 
2019 is het goed om de discussie te voeren hoe de inzet en capaciteit er hier op uit komt te zien. Voor 
het jaar 2019 zien we de volgende ontwikkelingen: 


4.2.1 Bedrijventerreinen- en kantorenstrategie 


Tijdens het portefeuillehouderoverleg van 16 maart 2017 is geconstateerd dat de oude Regionale 
bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland uit 2009 niet is / wordt onderhouden. De provincie Zuid-
Holland heeft de gemeenten gevraagd de regionale bedrijventerreinenstrategie te actualiseren. Op 
verzoek van de gemeenten neemt Holland Rijnland de coördinerende rol op zich om de 
bedrijventerreinen strategie in 2018 te actualiseren. De uitwerking vindt plaats in de sub-regio’s. In de 
loop van 2018 zal worden bezien welke rol en taken er voor Holland Rijnland op dit onderwerp 
gewenst zijn voor 2019. Voor de kantorenstrategie is eerder afgesproken dat dit geen onderdeel meer 
uitmaakt van de inhoudelijke agenda van Holland Rijnland. Gemeenten benutten wel Holland Rijnland 
als platform voor regionale afstemming van hun kantorenstrategie en als communicatiekanaal richting 
de provincie. Indien er meer dan afstemming noodzakelijk is dan voorzien de gemeenten in de 
benodigde capaciteit. 


4.2.2 Energie 


Na ondertekening van het energieakkoord in september 2017 is begonnen met de verdere uitwerking 
en uitvoering van dit speerpunt. Deze omslag van beleid en ambitie naar uitvoering (via het in 2017 
opgestelde uitvoeringsprogramma)  vergt een behoorlijk inzet van alle partners. Holland Rijnland 
verzorgt daarbij de programma coördinatie.  


Capaciteit en budget zijn geregeld voor 2017 en 2018. Begin 2018 zal voor 2019 en verder 
financiering gevraagd worden aan de colleges en raden, dus ook voor 2019. Eind 2018 zal er een 
tussentijdse evaluatie plaatsvinden: waar staan we in de uitwerking en uitvoering na een jaar? Mede 
op basis hiervan zal het uitvoeringsprogramma voor 2019 – 2025 opgesteld worden. De nadruk in 
2019 zal liggen op verdere uitwerking, het tot bloei laten komen van de vele initiatieven voor 
energiebesparing en het opwekken van duurzame energie in de regio, lobby richting de provincie waar 
het ruimte voor duurzame energie betreft (gezien de provinciale verkiezingen in het voorjaar van 
2019). Ook wordt ingespeeld op de landelijke regelgeving ten aanzien van energie, bijvoorbeeld op 
het gebied van warmte (geen aansluitplicht meer voor gas). De inzet vanuit Holland Rijnland 
(capaciteit en budget) wordt gecontinueerd.  


4.2.3 Space 


De focus komt te liggen op het ontwikkelen en implementeren van een regio-agenda ter versterking 
van het vestigingsklimaat van ruimtevaart-gerelateerde (maak)industrie. Onder andere door het 
creëren en versterken van de randvoorwaarden en het stimuleren van crossovers naar andere 
disciplines. De regio-agenda moet samen met de gemeenten, provincie Zuid-Holland, 
InnovationQuarter en Economic Board Zuid Holland tot ontwikkeling komen. Holland Rijnland werkt  
de komende jaren in ieder geval mee met het project Instrumentation for Space, het ontwikkelen van 
een MBO opleiding voor  de ruimtevaart in triple helix verband. In het verlengde van de regio-agenda 
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voor Space ligt de ontwikkeling van de Unmanned Valley –het regionaal testcentrum voor drones- op 
voormalig vliegveld Valkenburg. Door het stimuleren van het vestigingsklimaat van drone-gerelateerde 
industrie wordt bijgedragen aan de economische ontwikkeling van de regio. 


4.2.4 Greenports en Biobased  


Het speerpunt biobased is in 2017 nauw verweven met  het speerpunt Greenports van morgen. 
Stimulering van de biobased economy vindt hoofdzakelijk plaats via het programma Biobased 
Greenports Zuid-Holland, met Kenniscentrum Plantenstoffen als uitvoerende partij in plaats van 
ambtelijke inzet vanuit Holland Rijnland. Holland Rijnland is medefinancier van dit brede programma , 
is lid van de Advisory Board en heeft een plaats in de ambtelijke governance. Daarnaast is biobased 
economy in 2017 opgenomen als onderdeel van de regionale agenda Greenports Holland Rijnland.  


Op basis van een uitvoeringsprogramma wordt door Holland Rijnland voor de drie greenports die de 
regio huisvest inzet gepleegd op de thema’s energie, duurzaamheid en onderwijs/arbeidsmarkt. 
Energie is één van de uitvoeringslijnen van het energieakkoord. Duurzaamheid kent een dubbele 
insteek. Vanuit biobased is de focus om op basis van plant-inhoudstoffen de sierteelt te innoveren 
waardoor kennis als exportproduct een motor wordt voor de economische groei van de sector. 
Verduurzaming van de gewasbescherming door gentechnologie in de veredeling toe te passen is een 
andere manier om de sector te verduurzamen. Voor beide benaderingen is de verbinding van 
kennisinstituten en greenportondernemers de sleutel tot succes. Onderwijs/arbeidsmarkt betreft het 
verbinden van onderwijsinstellingen en greenportondernemers om het onderwijsaanbod toe te snijden 
op de vraag naar arbeidskrachten van morgen. Menging van groen en grijs (techniek) onderwijs en 
het hoger opleiden van personeel zijn nodig om voorop te blijven lopen bij ontwikkelingen zoals 
precisielandbouw, drones in de kas, toepassen van circulaire economie in de sierteelt en het inzetten 
en beheren van duurzame energiebronnen.  


Holland Rijnland stimuleert projecten en samenwerking tussen partijen door de rol van makelaar en 
verbinder op zich te nemen. Tevens kan Holland Rijnland projecten stimuleren door een bijdrage uit 
Cofinancieringsfonds beschikbaar te stellen.  


Holland Rijnland biedt naast inhoudelijk ondersteuning op genoemde thema’s, het platform voor 
andere thema’s die de drie greenports gemeenschappelijk hebben. Holland Rijnland biedt tevens 
ondersteuning in de gezamenlijke lobby en het zoeken naar fondsen binnen het landelijk programma 
greenports 3.0, de topsector tuinbouw en uitgangsmaterialen, bij de provincie en het Rijk en in 
Europa. Vanuit het Regionaal Investeringsfonds ondersteunt Holland Rijnland de Greenport 
ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek (GOM). 


4.3 Leefomgeving 
Ook binnen het domein Leefomgeving komt de behoefte aan de platformfunctie en 
belangenbehartiging sterk naar voren. Het betreft zowel afstemming en kennisdeling, als ook 
gezamenlijke afspraken over lobby en belangenbehartiging van regionale thema’s bij provincie en 
Rijk. Het signaleren van, en inspelen op, trends en subsidiemogelijkheden is een taak voor Holland 
Rijnland. Belangrijke, voor de komende periode gesignaleerde thema’s zijn: het verder ontwikkelen 
van de economische potentie van waterrecreatie in Holland Rijnland tot een recreatieve en 
toeristische ‘backbone’ tussen de metropoolregio’s Rotterdam-Den Haag en Amsterdam, de integrale 
verstedelijkingsopgave (wonen, werken, gezonde leefomgeving en bereikbaarheid), schaalsprong 
Openbaar Vervoer, de voeding van provinciale en lokale omgevingsvisies met regionale speerpunten, 
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de samenwerking met de provincie Zuid-Holland (gebiedsgericht werken) en de afstemming met de 
Noordvleugel. Voor het jaar 2019 zien we de volgende ontwikkelingen: 


4.3.1 Groene Landschappen 


De inzet blijft gelijk. In de metropolitane landschappen dienen zich nu en in de toekomst vele 
gemeentelijk overstijgende integrale opgaven aan op het gebied van recreatie en toerisme, gezonde 
leefomgeving, landschappelijke kwaliteit, biodiversiteit en duurzaamheid, energie, klimaat adaptatie, 
bodemdaling, verstedelijking, wonen en bereikbaarheid. Dit vraagt een andere manier van 
samenwerken tussen de gemeenten en andere partijen. Het gebiedsgericht werken en de 
omgevingsvisies bieden hiervoor kansen. Intensieve samenwerking met de landschapstafels is hierbij 
essentieel. De komende jaren vindt er een uitwerking plaats op regionale iconen, zoals de 
ontwikkeling van het Hollands-Utrechts Plassengebied (van Kager- tot en met Vinkeveens Plassen) en 
het metropolitaan landschap. Verder het verbeteren van het waternetwerk naar en in het merengebied 
en de verdere ontwikkeling van de Haarlemmertrekvaart, Blueport (recreatiehaven) en het Nationaal 
Park Hollandse Duinen (realiseren van de 15 ambities in het vastgestelde ambitiedocument) . Ook 
komt er meer nadruk te liggen op biodiversiteit en landbouwtransitie.  


Het Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland loopt tot en met 2020 en wordt doorontwikkeld. In 
2018 starten we de discussie over de mogelijkheden en wensen voor de periode daarna. Deze 
discussie loopt door in 2019, inclusief besluitvorming hierover. De uitvoering van het LEADER 
programma en projecten binnen de thema’s Circulaire Economie en Gezondheid vindt in 2019 
onverminderd plaats. We continueren de inzet van Holland Rijnland hierop.  


4.3.2 Mobiliteitsnetwerk 


In 2017 is de knelpuntenanalyse met bijbehorende werkagenda vastgesteld. Holland Rijnland levert 
inzet voor de lijnen van deze agenda en de mobiliteitsvernieuwing binnen hoogwaardig openbaar 
vervoer (HOV), auto, fiets en water. Tevens biedt zij een platform voor bespreking van de voortgang 
van deze lijnen en bewaakt zij de voortgang van de uitvoeringslijnen. Daarnaast zet zij zich in voor 
gerichte lobby en subsidieverkenningen ten gunste van het realiseren van de regionale doelstellingen 
die voortvloeien uit de afspraken in de werkagenda. De inzet op de lopende RIF-projecten 
Rijnlandroute, HOV-netwerk en Programma ontsluiting greenport Duin- en Bollenstreek (inclusief de 
Duinpolderweg) gaat onverminderd door. Holland Rijnland blijft de lobby voor de frequentieverhoging 
van de treindienst op het traject Leiden – Utrecht ondersteunen. Tevens zet de regio actief in op 
andere lobby trajecten, waaronder de doorontwikkeling van station Leiden centraal als regionaal én 
nationaal OV-knooppunt. 


Holland Rijnland werkt op het dossier mobiliteit samen met andere overheden. Met Midden-Holland 
wordt op diverse dossiers samengewerkt. Beide regio’s laten momenteel één gezamenlijke OV-visie 
opstellen waarvan het doelgroepenvervoer eveneens deel uitmaakt. Verder vindt samenwerking 
plaats op de dossiers N11/A12 en landbouwverkeer. Daar waar van toepassing zal dit in de toekomst 
ook plaatsvinden. Met de provincie Noord-Holland wordt op het dossier Duinpolderweg en HOV 
Noordwijk- Schiphol samengewerkt. Met de Metroolpoolregio Amsterdam (MRA) kan de 
samenwerking intensiever plaats vinden. Hiervoor zullen contacten gelegd worden. Ook met de 
Metroolpoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) lopen momenteel contacten. Daar waar dat wenselijk 
is zal deze samenwerking voortgezet dan wel geïntensiveerd worden. 


Met  Rijkswaterstaat wordt in 2019 naar verwachting het functioneren van de A44 inclusief op- en 
afritten en relaties met het onderliggende regionale wegennetwerk onder de loep genomen. Holland 
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Rijnland zal hierin een actieve rol op zich nemen om de belangen van de gemeenten te behartigen en 
afstemming met lopende projecten te bewaken.  


In 2019 is Holland Rijnland nauw betrokken bij de nieuwe concessie voor het busvervoer in Zuid-
Holland Noord. Daarbij is het onderdeel doelgroepenvervoer in combinatie met openbaar vervoer in 
landelijk gebied nieuw bij deze concessie. Voor Holland Rijnland ligt hier nadrukkelijk een raakvlak 
met het beleidsterrein maatschappij. Daarnaast wordt ook binnen dit beleidsveld met grote regelmaat 
een beroep op Holland Rijnland gedaan voor het bieden van de platformfunctie en 
belangenbehartiging.   


Ook bij Verkeer en Vervoer zal er steeds meer aandacht uitgaan naar duurzaamheid en nieuwe 
ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s en infrastructuur voor elektrisch fietsverkeer. 
Onder meer bij de input voor de concessie zal Holland Rijnland dit onder de aandacht brengen.  


4.3.3 Wonen/ verstedelijking 


Holland Rijnland biedt voor deze thema’s een inhoudelijk platform voor ondersteuning en afstemming 
met andere regionale thema’s. Aandachtspunt hierbij is de toenemende integrale aanpak van de 
verschillende lokale en regionale opgaven en de behartiging van regionale belangen. Naast de eigen 
verstedelijkingsopgave is het hierbij ook van belang om buiten de grenzen van de regio en provincie te 
kijken, zodat we rekening kunnen houden met de druk vanuit de metropoolregio’s Amsterdam en 
Rotterdam-Den Haag.  


De gemeenten in Holland Rijnland kennen een traditie van samenwerking. De afgelopen jaren zijn 
gezamenlijk verschillende keuzes gemaakt over ruimtelijk beleid, natuur en recreatie, kantoren, 
bedrijventerreinen, detailhandel, mobiliteit, duurzaamheid en energietransitie die invloed hebben op 
het wonen in de regio. In de Regionale Woonagenda zijn deze keuzes verdisconteerd. Doel is om 
daarmee het wonen in de regio te versterken. 


Tot op heden was dit vooral gericht op afstemming van het aantal te bouwen woningen. Met de 
Regionale Woonagenda 2017 hebben we daar nadrukkelijk  de gewenste kwalitatieve richting aan 
toegevoegd. Enerzijds vraagt dit een goed evenwicht tussen vraag en aanbod op de regionale 
woningmarkt, mede ten behoeve van de opgave van 2015 tot 2030 om 30.000 huishoudens extra te 
huisvesten in de regio. Anderzijds geeft de Regionale Woonagenda aan wat waardevolle strategieën 
zijn om de regio als plek om te wonen te versterken. Aandachtspunt hierbij is de huisvesting van 
bijzondere doelgroepen, zie de omschrijving van het speerpunt ‘opvang en huisvesting bijzondere 
doelgroepen’ binnen het Domein Maatschappij. 


De provincie heeft in de Visie Ruimte en Mobiliteit vastgelegd dat de regio’s elke 3 jaar de regionale 
woonvisies herzien. In 2019 wordt daarom gestart met de volgende actualisatie van de Regionale 
Woonagenda 2020.  


Verstedelijking wordt steeds meer gezien als integrale opgave, waarbij wonen, werken, gezonde 
leefomgeving, landschappelijke kwaliteit, klimaatadaptatie, biodiversiteit, duurzaamheid, 
energietransitie en bereikbaarheid tegelijkertijd worden onderzocht en aangepakt. Deze integrale 
aanpak vraagt een andere manier van samenwerking tussen partijen en tussen de (beleids)afdelingen 
binnen de eigen organisaties van gemeenten en provincie. Het gebiedsgericht werken van de 
provincie Zuid-Holland en de integrale aanpak die nodig is bij het opstellen van omgevingsvisies, 
bieden hiervoor  kansen om de verstedelijking  integraal verder vorm te geven.  


De verstedelijkingsopgave is niet te beperken tot één gemeente. Veel onderliggende opgaven 
overstijgen de gemeentegrenzen, denk aan maatregelen om klimaatveranderingen te mitigeren of het 
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vraagstuk bereikbaarheid. Deze gemeente overstijgende vraagstukken moeten gezamenlijk, 
regionaal, worden opgepakt om resultaten te bereiken. Uitgangspunt ook hierbij is lokaal waar 
mogelijk, (sub-)regionaal waar nodig.  


5 Uitvoerende taken 


5.1 Leerplicht  
Het Regionaal Bureau Leerplicht is verantwoordelijk voor de uitvoering van de leerplichtwet, 
kwalificatieplicht en de RMC-wetgeving (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig 
schoolverlaten). De uitvoering is ingericht op basis van de uitgangspunten die beschreven staan in het 
beleidsplan 2018-2021. 


De keuzes in uitvoering worden budgetneutraal gemaakt met als doel om meer resultaat te halen voor 
de jongeren in de regio Holland Rijnland. 
Op basis van het jaarverslag van het Regionaal Bureau Leerplicht wordt steeds gekeken wat de 
trends en signalen zijn waar we op in moeten spelen. Voor 2019 ziet het Regionaal Bureau Leerplicht 
de volgende accenten in beleid: 


 Het Regionaal Bureau Leerplicht ziet een verschuiving in haar taak van handhavend naar 
meer maatschappelijke zorg. Oplossingen zoeken en realiseren voor de vaak complexe vraag 
om onderwijs en zorg te combineren. 


 De duur van niet naar school gaan verkorten. Vraagt om actief mee te doen in 
beleidsontwikkeling van onderwijszorgarrangementen.  


 Inzet op het verminderen van het aantal voortijdig schoolverlaters door zowel operationeel, 
tactisch en strategisch signalen op te pakken en de werkwijze in de regio aan te scherpen. 


 Om voortijdig schoolverlaten te verminderen is het van belang dat er voor jongeren met 
autisme uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs een schakeljaar in het Middelbaar 
BeroepsOnderwijs komt. De additionele kosten van het schakeljaar worden gedeeld door 
MBO Rijnland, Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs vo/vso en 
samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. 


 Het Regionaal Bureau Leerplicht signaleert, dat er een groep kwetsbare jongeren is, die beter 
leren in praktijksituaties. Het Regionaal Bureau Leerplicht zal in samenwerking met onderwijs 
en bedrijfsleven stimuleren, dat er meer praktijkgerichte opleidingen en trajecten gerealiseerd 
worden. Dit kan onder andere door uitbreiding van het aanbod Beroeps Begeleidende 
Leerwegen. In het algemeen leidt dit tot een betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Het 
geeft leerlingen perspectief op  een goede toekomst. Het Regionaal Bureau Leerplicht zal 
samen met Strategische Eenheid van Holland Rijnland in overleg met scholen en 
ondernemers  hierin verdere initiatieven ondernemen. 


5.2 Woonruimteverdeling 
De uitvoerende taken van de woonruimteverdeling, het verlenen van woonurgenties en het 
behandelen van bezwaar- en beroepschriften, vloeien direct voort uit de regionale 
huisvestingsverordening. Hoewel in 2019 ingrijpende veranderingen daarin niet worden voorzien, 
kunnen wijzigingen in de huisvestingsverordening gevolgen hebben voor de uitvoerende taken. 
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5.3 Regiotaxi 
De Regiotaxi Holland Rijnland bestaat naast het reguliere Wmo-vervoer ook uit een openbaar-
vervoerscomponent; deze maakt ca. 10% van het totale vervoersvolume uit. De Provincie Zuid-
Holland subsidieert het Openbaar Vervoer-deel van de Regiotaxi. Momenteel bezint de Provincie zich 
echter over voortzetting van deze subsidiering; eventuele wijzigingen hierin gaan mogelijk in per 01-
01-2019. Het huidige vervoerscontract is daarom afgesloten voor de duur van 2 jaar (ingaande 1 
januari 2017) met de optie om deze twee maal met twee jaar te verlengen. Het effect op de 
werkzaamheden van Holland Rijnland bij een eventueel wegvallen van de Openbaar Vervoer-
component zal zeer gering zijn. 


5.4 Verkeersveiligheid 
De bestaande personele inzet en financiële dekking loopt tot en met 2019. Het jaar 2019 is de derde 
en laatste jaarschijf uit de subsidiebeschikking aan Holland Rijnland voor gedragsbeïnvloeding van 
verkeersdeelnemers. Naar verwachting zal de provincie vanaf 2020 ook subsidie beschikbaar stellen 
maar dan moet er wel op verzoek van de gemeenten door Holland Rijnland een subsidieaanvraag in 
2019 ingediend worden.  


6 Overige zaken 


6.1 Cofinanciering 
In 2016 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het cofinancieringsfonds. Uit het fonds kunnen 
initiatieven die van regionaal belang zijn, een financiële impuls krijgen. Voorwaarde is dat het grootste 
deel van de benodigde investering door externe partijen wordt gefinancierd. Jaarlijks (tot 2020) is een 
bedrag van € 268.500 beschikbaar in dit fonds. Omdat het fonds juist bedoeld is om op korte termijn 
geld beschikbaar te kunnen hebben voor initiatieven, is geen voorspelling te maken waar de middelen 
in 2019 aan besteed zullen worden. De bovengemeentelijke initiatieven uit de regio moeten in ieder 
geval op een duurzame manier bijdragen aan het realiseren van resultaat op de opgaven van de 
Inhoudelijke Agenda 2016 – 2020. 


In 2019 wordt de effectiviteit van het fonds geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie kan bijvoorbeeld 
besloten worden om de looptijd te verlengen, het beschikbare bedrag aan te passen, de voorwaarden 
aan te passen of het cofinancieringsfonds te beëindigen.  


6.2 Regionaal InvesteringsFonds (RIF)  
Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is een belangrijke motor voor cofinanciering van bepaalde 
regionale projecten: RijnlandRoute, Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-net Zuid-Holland Noord, 
Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek, Regionaal Groenprogramma en de 
Greenport OntwikkelingsMaatschappij (GOM). Tot 2022 storten de deelnemende gemeenten elk jaar 
een vast geldbedrag in het RIF. In de beheersverordening is opgenomen dat de gelden uit het RIF 
uiterlijk 31 december 2022 bestemd moeten zijn voor de genoemde projecten. In 2019 wordt een 
tussenbalans opgemaakt om in te schatten of besteding van de middelen conform de verordening 
gerealiseerd wordt. Is het nodig om projecten te versnellen, om middelen langer gereserveerd te 
houden of om middelen een andere projectbestemming te geven? Daarnaast zal uiterlijk in 2019 de 
discussie gevoerd worden of een mogelijk vervolg op het RIF gewenst is. Bijvoorbeeld voor nieuwe 
mobiliteitsprojecten, een vervolg op het groenprogramma of een nieuw thema als energietransitie.
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Bijlage 1: Scenario’s Dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp 


De evaluatie van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) jeugdhulp in 2018 is eveneens de 
evaluatie van het regionale opdrachtgeverschap jeugdhulp. Het is de bedoeling dat deze evaluatie 
wordt gebruikt bij het besluit van gemeenten over het al dan niet verlengen van de DVO. Dit besluit 
moet uiterlijk het tweede kwartaal van 2018 worden genomen (art 1.3 van de DVO). Bij het opstellen 
van de Kadernota 2019 is de besluitvorming hierover nog niet afgerond. Daarom worden hieronder 
een aantal scenario’s beschreven. 


Scenario 1 – De DVO jeugdhulp 2016-2018 wordt met twee jaar ongewijzigd verlengd. 


In dit scenario verandert er feitelijk niets. De in de DVO opgenomen optie voor verlenging wordt 
gelicht. De huidige governance blijft ongewijzigd van kracht. De colleges van de 13 samenwerkende 
gemeenten moeten hier afzonderlijk een besluit over nemen. Dat besluit wordt toegevoegd aan de 
huidige DVO waarmee de verlenging van de termijn geaccordeerd is. 


Voor de TWO Jeugdhulp en Holland Rijnland betekent een verlenging eveneens een verlenging van 
de tijdelijkheid van de werkorganisatie. Uitgangspunt van de tijdelijkheid van de TWO is dat geen 
frictiekosten na beëindiging mogen optreden. De tijdelijke dienstverbanden met vier medewerkers van 
de TWO zouden in dat geval niet kunnen worden verlengd. Voor de gedetacheerde medewerkers is 
verlenging mogelijk gemaakt in de detacheringsovereenkomsten. 


Voor de contractering betekent dit dat in kwartaal 4 van 2018 door de TWO Jeugdhulp een nieuwe 
inkoopstrategie met inkoopmodel en een nieuw inkoopplan opgeleverd moeten worden. In 2019 kan 
dan door de TWO Jeugdhulp gestart worden met de nieuwe inkoopprocedure voor de regionaal te 
contracteren jeugdhulp. 


Scenario 2 – De DVO jeugdhulp 2016-2018 wordt verlengd maar meer gemeenten maken een keuze 
voor lokale inkoop 


In dit scenario verandert er ten dele iets. De in de DVO opgenomen optie voor verlenging wordt 
gelicht. De huidige governance blijft ongewijzigd van kracht. De colleges van de 13 samenwerkende 
gemeenten moeten hier afzonderlijk een besluit over nemen. Dat besluit wordt toegevoegd aan de 
huidige DVO waarmee de verlenging van de termijn geaccordeerd is 


Voor de TWO Jeugdhulp en Holland Rijnland betekent een verlenging eveneens een verlenging van 
de tijdelijkheid van de werkorganisatie. Uitgangspunt van de tijdelijkheid van de TWO is dat geen 
frictiekosten na beëindiging mogen optreden. De tijdelijke dienstverbanden met vier medewerkers van 
de TWO Jeugdhulp zouden in dat geval niet kunnen worden verlengd. Voor de gedetacheerde 
medewerkers is verlenging mogelijk gemaakt in de detacheringsovereenkomsten. 


Voor de contractering betekent dit dat in kwartaal 4 van 2018 door de TWO Jeugdhulp een nieuwe 
inkoopstrategie met inkoopmodel en een nieuw inkoopplan - waarin de voorwaarden voor de lokale 
inkoop worden uitgewerkt - opgeleverd  moeten worden. In 2019 kan dan door de TWO Jeugdhulp 
gestart worden met de nieuwe inkoopprocedure voor de regionaal te contracteren jeugdhulp per 2020. 
De betreffende gemeenten starten zelfstandig de lokale inkoop per 2020. 
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Scenario 3 – De governance wordt aangepast. De in de DVO jeugdhulp 2016-2018 beschreven taken 
op het gebied van regionale contractering gaan over naar de Gemeenschappelijke Regeling Holland 
Rijnland. 


In dit scenario wordt de DVO beëindigd. De in de DVO opgenomen taken die betrekking hebben op de 
regionale contractering gaan als overgedragen taak over naar de Gemeenschappelijke Regeling 
Holland Rijnland. Daarom wordt ook in dit scenario onderscheid gemaakt in regionale en lokale 
inkoop. Hiervoor moet de gemeenschappelijke regeling worden aangepast. De formulering en 
vaststelling van beleid blijven onverminderd de taak en verantwoordelijkheid van de samenwerkende 
gemeenten. De huidige governance verandert daardoor flink. De functionele regionale samenwerking 
blijft echter onverminderd intact.  De raden van de 13 samenwerkende gemeenten moeten hier 
afzonderlijk een besluit over nemen.  


Voor de TWO Jeugdhulp en Holland Rijnland betekent deze aanpassing het opheffen van de 
tijdelijkheid van de werkorganisatie. De TWO jeugdhulp wordt dan een afdeling van Holland Rijnland. 
De tijdelijke dienstverbanden met vier medewerkers van de TWO Jeugdhulp kunnen – na herbepaling 
van de benodigde formatie – worden omgezet naar een vast dienstverband. Voor de gedetacheerde 
medewerkers bestaat ook deze mogelijkheid en worden de detacheringsovereenkomsten beëindigd. 


Ook in dit scenario is het mogelijk dat gemeenten delen van de jeugdhulp lokaal inkopen. In dat geval 
betekent dit voor de contractering dat in kwartaal 4 van 2018 door de gemeenschappelijke regeling 
Holland Rijnland een nieuwe inkoopstrategie met inkoopmodel en een nieuw inkoopplan – waarin de 
voorwaarden voor de lokale inkoop worden uitgewerkt – opgeleverd  moeten worden. In 2019 kan dan 
door Holland Rijnland gestart worden met de nieuwe inkoopprocedure voor de regionaal te 
contracteren jeugdhulp. De betreffende gemeenten starten in 2019 zelfstandig de lokale inkoop per 
2020. 


Scenario 4 – De regionale samenwerking op het gebied van jeugdhulp wordt beëindigd. 


In dit scenario wordt de DVO beëindigd. Het gezamenlijke opdrachtgeverschap loopt dan eind 2018 
af. De met de jeugdhulpaanbieders regionaal afgesloten contracten hebben een looptijd van drie jaar 
en lopen eind 2019 af.  


Voor de TWO Jeugdhulp en Holland Rijnland betekent deze aanpassing het tijdelijk verlengen en 
daarna opheffen van de werkorganisatie. De TWO Jeugdhulp krijgt de taak om het 
accountmanagement richting jeugdhulpaanbieders in 2019 voor te zetten. Daarnaast krijgt de TWO 
Jeugdhulp de opdracht om de opgedane kennis over te brengen, de bovenregionale afspraken te 
beëindigen en zo nodig het gebuikte instrumentarium over te dragen aan de 13 gemeenten. Daarom 
moet een nieuwe DVO met de looptijd van maximaal een jaar worden opgesteld waarin de 
aangepaste taken worden verwoord. 


Uitgangspunt van de tijdelijkheid van de TWO is dat geen frictiekosten na beëindiging mogen 
optreden. De tijdelijke dienstverbanden met vier medewerkers van de TWO Jeugdhulp zouden in dat 
geval niet kunnen worden verlengd. Voor de gedetacheerde medewerkers is verlenging mogelijk 
gemaakt in de detacheringsovereenkomsten. 
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De 13 gemeenten stellen zelfstandig in kwartaal 4 van 2018 een inkoopstrategie en een inkoopplan 
vast en gaan in 2019 zelf over tot contractering van de jeugdhulp per 2020. 


 


 


 








 


 
 


MEMO 


 
 
 
 


Inleiding: 
Het RPA Rijn Gouwe is per 1 januari 2017 opgeheven. De beheergemeente Alphen 
aan den Rijn en de centrumgemeente Leiden hebben overeenstemming bereikt over 
de financiële afwikkeling. 
Hoofdlijn is dat deze middelen ter beschikking blijven voor onderwijs arbeidsmarkt. 
Het DB heeft op 16 november ingestemd met het instellen van een 
bestemminsgreserve onderwijs arbeidsmarkt.  
Dit memo beschrijft een eerste beknopte inzet. De verdere uitwerking zal op basis 
van overleg met gemeenten, onderwijs-en werkgeverspartners plaatsvinden. 
 
Ontwikkelingen 


 De conjunctuur is gunstig, het economisch klimaat voor plaatsingen aan de 
onderkant is positief. Tegelijkertijd is de constatering, dat de mismatch 
vraag-aanbod een belangrijk aandachtspunt blijft. 


 De aandacht voor sociaal ondernemen neemt toe. In al de drie subregio’s 
zijn initiatieven op dit vlak. 


 De aandacht voor aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt neemt zowel bij de 
overheids- als onderwijskant toe 


 Het quotum voor overheidswerkgevers wordt geactiveerd. De plaatsingen in 
het kader van de banenafspraak bij de overheid blijft achter. 


 Vanuit Werkgevers Service Punten (WSP’s) bestaat draagvlak voor het 
gemeenschappelijk vormgeven van trainingen/kennisuitwisseling op het vlak 
van accountmanagement. 
 


Innovatie 
Het voorstel is langs een drietal pijlers initiatieven te ondersteunen: 
 
Onderwijs-arbeidsmarkt 


 Voor de onderkant van de arbeidsmarkt zijn nu verschillende opleidingen 
uitgewerkt. In de zorg is door ’s Heeren Loo Zorggroep en twee 
praktijkscholen de niveau 0- opleiding zorg assistent gestart. Stichting Gezel 


Aan: «Algemeen Bestuur  


Van: «Paul Duijvensz  Strategische Eenheid 


Datum:  9 oktober   


  


Onderwerp: Bestemmingsreserve Arbeidsmarktbeleid  







 


heeft i.s.m. ROC Rijnland de opleiding assistent in het basisonderwijs 
vormgegeven. 


 Het ROC Rijnland heeft het programma School2work opgezet. Het doel is 
meer praktijkgericht op te gaan leiden. 


 De installatiebranche heeft i.s.m. de regiocoördinator toeleiding 
statushouders een techniek opleiding uitgewerkt.  


Deze initiatieven kunnen breder ingezet worden. 
Mogelijk kunnen in andere branches ook opleidingen/trainingen gestart worden. 
 
Sociaal Ondernemen 


 In de Leidse regio is door werkgevers het platform Spark opgericht. Spark 
heeft tot doel te komen tot kennisuitwisseling en verdere uitbouw van sociaal 
ondernemen. Spark wordt ondersteund door de DZB. In de Duin-en 
Bollenstreek en Rijnstreek bestaat vanuit werkgeversverenigingen draagvlak 
voor het stimuleren van sociaal ondernemen 


 Al de drie subregio’s gaan een actiever Social Return beleid voeren. In de 
Leidse regio is de PSO-ladder geïntroduceerd. 


Gerichte initiatieven kunnen bijdragen tot verdere uitbouw.  
 
Werkgeversdienstverlening 


 Bij de bespreking van Matching op werk met de coördinatoren van de 
Werkgeversservicepunten (WSP’s) is naar voren gekomen dat de 
ontwikkeling van het accountmanagement van groot belang is. De inzet van 
methodieken op het vlak van jobcreation en jobcarving kunnen hierin 
meegenomen worden. Het gezamenlijk volgen van een opleiding jobcarving 
is bijvoorbeeld een optie. 


 De betere aansluiting van klantmanagement en accountmanagement kan 
bijdragen tot vermindering van de mismatch tussen vraag en aanbod. 
Het transparant maken van profielen en inzet van audio visuele middelen om 
klanten in beeld te brengen, dragen hieraan bij. 


 
De constatering is, dat al de drie subregio’s en UWV initiatieven op dit punt 
ontplooien. Het idee is, dat gebruikmakend van de kennis en ervaring van de 
subregio’s nagegaan wordt, waar regionale projecten meerwaarde hebben.  
Het voorstel is, dat de subregio’s en UWV een beroep op dit budget kunnen doen.  
Het voornemen is begin 2018 een start te maken met de projecten. De voorwaarde 
hierbij is, dat het gaat om projecten die regiobreed uitgevoerd worden dan wel waar 
de uitkomsten aan de gehele regio ten goede komen.   
 
 
 








 


Oplegvel 
 
1. Onderwerp Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG) 


2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 


Basistaak 


3. Regionaal belang In 2005 heeft het AB van Holland Rijnland 
ingestemd met de ZZG-overeenkomst. De 
doelstelling van de ZZG is om de 
recreatiemogelijkheden uit te breiden en natuur- 
en landschapswaarden te versterken. Het beoogd 
effect van dit voorstel is om de uit dit project 
resterende middelen alsnog voor dit doel in te 
zetten.  


4. Behandelschema: 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 


Datum: 
Informerend 


Datum:  
Adviserend 


Datum: 
Besluitvormend 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
15-11-2017 
 
 
 
 


5-10-2017 
 
 
 
 
 
13-12-2017 


5. Advies PHO Positief. 


6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 


De middelen kunnen niet meer ingezet worden 
zoals bedoeld bij de storting. 


7. Essentie van het voorstel  In te stemmen met het inzetten van de resterende 
ZZG-middelen ad €156.060,- binnen het gebied 
van de ZZG gemeenten via de Stichting 
Landschapsfonds Holland Rijnland voor 
(water)recreatieve voorzieningen natuur- en 
landschapselementen.  


8. Inspraak Nee 


9. Financiële gevolgen   Binnen begroting Holland Rijnland beschikbaar 
als reserve ‘Natuurlijke, landschappelijke of 
recreatieve elementen op particulier terrein’  


10. Bestaand Kader Relevante regelgeving:  


 Eerdere besluitvorming: 
-AB 12/10/2005: vaststellen ZZG-overeenkomst 
voor 8 projecten in Holland Rijnland en regionale 
bijdrage voor 4 van deze projecten  
-DB/PHO in 2008, 2009, 2010: 
voortgangsrapportages (2009: fasering 5 
(deel)projecten) 
-DB/PHO in 2012: herijking van projectenpakket 
ZZG door PZH – 7 projecten zijn geschrapt, voor 
3 geschrapte (deel)projecten nog mogelijkheid 
voor alternatieve financiering 







 


- DB 28/4/2016: 
- AB 6/7/2016: unaniem ingestemd met de 8 
beslispunten, te weten: 


1. Kennis te nemen van het afronden van de 
overeenkomst Zuidvleugel Zichtbaar 
Groener. 


2. Te constateren dat hiermee een resterend 
bedrag van 156.060 euro vrijkomt. 


3. Te constateren dat het wenselijk is deze 
middelen weer beschikbaar te stellen ten 
behoeve van natuur, landschap en 
recreatie. 


4. In te stemmen met het inzetten van deze 
middelen voor recreatieve voorzieningen 
en natuur- en landschapselementen bij 
particulieren. 


5. Hiertoe de resterende regionale middelen 
voor ZZG specifiek te reserveren voor een 
passende bestemming binnen het 
geografische gebied van de gemeenten 
die aan ZZG hebben bijgedragen. 


6. Over deze bestemming samenwerking 
zoeken met geëigende instanties, zoals 
het Landschapsfonds Holland Rijnland. 


7. In een samenwerkingsovereenkomst met 
deze instantie de inhoudelijke doelen en 
gemeenten waar de middelen voor 
bestemd zijn, vast te leggen. 


8. Deze samenwerkingsovereenkomst ter 
vaststelling voor te leggen aan het AB in 
oktober 2017. 


11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 


 


 







 


Adviesnota AB 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
Onderwerp: Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG) 
 


 
Beslispunten: 
In te stemmen met: 


1. Het handhaven van de reserve ‘Natuurlijke, landschappelijke of recreatieve 
elementen op particulier terrein’ tot het moment dat de stichting Landschapsfonds 
Holland Rijnland daadwerkelijk haar middelen heeft uitgeput voor beheer van 
boerenlandpaden en/of de middelen via het Landschapsfonds ingezet kunnen 
worden voor kleine landschapselementen; 


2. Het instellen van een onderzoek naar een manier om de reserve effectief en 
efficiënt in te zetten via het Landschapsfonds (als fondsbeheerder) en weg te 
zetten via een instantie als bijvoorbeeld de Groene Motor; 


3. Het mandateren van het DB om te besluiten wanneer de reserve kan vrijvallen 
ten gunste van het Landschapsfonds. 


 
Inleiding: 
Op 12 oktober 2005 heeft het Algemeen Bestuur de overeenkomst Zuidvleugel Zichtbaar 
Groener vastgesteld en ingestemd met de regionale bijdrage. Met deze overeenkomst 
besloten Rijk, provincie en regio om diverse groene recreatiegebieden te ontwikkelen, 
waarvan 9 in (toenmalig) Holland Rijnland en hier middelen voor te reserveren. 
 
In het AB van 6 juli 2016 is besloten om een reserve in te stellen waar de resterende ZZG 
middelen in gestort zijn. In de reserve ‘Natuurlijke, landschappelijke of recreatieve 
elementen op particulier terrein’ resteerde einde van het boekjaar 2016 van Holland 
Rijnland een bedrag van €234.360,- incl. BTW. De laatste regionale bijdrage vanuit de 
ZZG-overeenkomst is in 2016 verplicht voor een bedrag van €78.300,- voor het project 
Ghoybos. Van de totale storting van de gemeenten voor ZZG-projecten resteert nu 
definitief €156.060,- incl. BTW. Voor de bestemming van het resterende bedrag à 
€156.060,- heeft het Algemeen Bestuur op 6 juli 2016 besloten om samenwerking te 
zoeken met geëigende instanties, zoals de Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland, 
hierna genoemd als Landschapsfonds. Het PHO op 15 november 2017 heeft eveneens 
geadviseerd om, via het Landschapsfonds, de middelen in te zetten voor kleine 
(particuliere) landschapselementen. 
 
Beoogd effect: 
De resterende middelen te behouden voor de oorspronkelijke doelstelling van de ZZG om 
de (water)recreatiemogelijkheden uit te breiden en natuur- en landschapswaarden te 
versterken. 
 
Argumenten:  


Vergadering: Algemeen Bestuur 
Datum: 13 december 2017 
Tijd: 20:00  
Locatie: Gemeentehuis Alphen aan den Rijn 
Agendapunt: 09 
Kenmerk: ADV-17-00994 







 


1.1  De gemeenten hebben van 2007-2010 een aanvullende bijdrage gestort voor de 
uitvoering van projecten in de Overeenkomst Zuidvleugel Zichtbaar Groener.  


Voor de regionale bijdrage aan de negen projecten hebben de (destijds twaalf) 
gemeenten tussen 2007 en 2010 in totaal € 274.360,- bij Holland Rijnland gestort. Dit 
betreft geoormerkt geld voor dit doel, dat met deze overeenkomst was verplicht. Van de 
totale storting van de gemeenten voor ZZG-projecten resteert nu definitief €156.060,-  
 
1.2  Besteding van de middelen via de Overeenkomst ZZG is niet meer mogelijk. 
De uitvoering van de overeenkomst is gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur. Door het 
wegvallen van de bijdragen van Rijk en provincie kan het Dagelijks Bestuur de besteding 
van de regionale ZZG-middelen niet meer via dit mandaat uitvoeren. Daarom legt het 
Dagelijks Bestuur dit voorstel voor aan het Algemeen Bestuur. 
 
1.3 Met het programma ZZG wilden partijen groen- en/of recreatiegebieden om de 


stedelijke gebieden inrichten. 
De ZZG werkte via grondverwerving en inrichting aan de verbetering van (water)recreatie, 
natuur en landschap. De overheid verzorgde en bekostigde vervolgens het beheer en 
onderhoud van deze terreinen. De realisatie van natuur (biodiversiteit), landschap en 
(water)recreatie had als doel het landelijk gebied bereikbaarder, aantrekkelijker en 
toegankelijker te maken. De regionale bijdrage was bestemd voor deze doelrealisatie.  
 
1.4 De doelen van het Landschapsfonds komen overeen met de doelen van ZZG. 
Het Landschapsfonds in staat is om aandacht te besteden aan zowel het beheer van 
boerenlandpaden (waaraan veel behoefte bestaat) en aan het bevorderen van 
kleinschalige particuliere initiatieven. Doel van het Landschapsfonds is om 
grondeigenaren te ondersteunen hun land open te stellen voor wandelaars 
(boerenlandpaden) of kanoërs. Het Landschapsfonds heeft daarnaast als doel boeren en 
andere grondgebruikers te ondersteunen om onrendabele, maar fraaie en natuurlijke 
landschapselementen, zoals pestbosjes en bloemrijke bermen, in stand te houden. Het 
fonds doet dit door het afsluiten van beheerovereenkomsten met de grondeigenaar over 
deze groenblauwe diensten. Het landschap wordt hierdoor beter bereikbaar, 
aantrekkelijker en toegankelijker. 
 
2.1 Door het gereserveerde ZZG-geld toe te vertrouwen aan het Landschapsfonds 


realiseert Holland Rijnland de oorspronkelijke doelstelling. 
Het ZZG-geld was bedoeld om het buitengebied toegankelijk en aantrekkelijk te maken. 
De ZZG projecten moesten ervoor zorgen dat de bewoners uit de stedelijke agglomeratie 
de mogelijkheid kregen van het landschap te genieten en te recreëren in het groen. 
Grondverwerving en inrichting waren de toenmalige manier om dit te bereiken. 
Tegenwoordig is samenwerking met de grondeigenaren en het creëren van netwerken 
met Toeristische Overstappunten (TOP) en recreatieve transferia de manier om inwoners 
en recreanten in het buitengebied te bedienen. Het Landschapsfonds heeft hierin een 
belangrijke rol en kan als fondsbeheerder partijen inzetten zoals De Groene Motor als 
uitgever van het geld. Voordat het Landschapsfonds gebruik kan maken van de reserve 
moet zij eerst aantonen dat haar middelen daadwerkelijk zijn uitgeput voor beheer van 
boerenlandpaden of ingezet kan worden voor kleine landschapselementen. Het fonds kan 
dan een verzoek bij Holland Rijnland indienen. 
 
2.2  De gemeenten kunnen sturen op de besteding van de middelen door dit in een 


overeenkomst vast te leggen  
In de overeenkomst met het Landschapsfonds kunnen afspraken vastgelegd worden over 
de besteding van de middelen aan concrete projecten en het geografische gebied waar 
deze middelen besteed mogen worden. Hiermee kan worden bewerkstelligd dat de 
middelen effectief besteed worden in de gemeenten die oorspronkelijk hebben 







 


bijgedragen aan ZZG. Het Landschapsfonds verantwoordt jaarlijks hoe zij de middelen 
besteed heeft. 
 
3.1 Na een verzoek van het Landschapsfonds voor de besteding van de reserve kan 


het gemandateerde DB een besluit nemen over het toekennen van de reserve 
aan het Landschapsfonds. 


Indien het AB besluit om het DB te mandateren dan kan het DB besluiten, wanneer het 
Landschapsfonds daadwerkelijk al haar middelen heeft uitgeput voor beheer van 
boerenlandpaden of in kan zetten voor kleine landschapselementen, de reserve toe te 
kennen aan het Landschapsfonds. Het Landschapsfonds kan dan een verzoek bij het DB 
indienen.  
 
Kanttekeningen/risico’s: 
1.1 Het Landschapsfonds heeft de laatste jaren enkelen activiteiten ondernomen 


maar moet haar meerwaarde de komende tijd verder bewijzen.  
Het Landschapsfonds is opgericht in 2015 en heeft een aantal activiteiten ondernomen. 
Onder andere door een overeenkomst met De Groene Klaver te sluiten voor het in stand 
houden van Boerenlandpaden. Door middel van een overeenkomst tussen Holland 
Rijnland en het Landschapsfonds kunnen de ZZG middelen effectief ingezet worden. Met 
het Landschapsfonds Holland Rijnland als fondsbeheerder en een partij als bijvoorbeeld 
De Groene Klaver of De Groene Motor als uitgever van het geld. Het Landschapsfonds 
Holland Rijnland kan een voorstel doen aan Holland Rijnland hoe zij willen bijdragen aan 
kleine landschapselementen (voor natuur, recreatie of landschap) aan particulieren, 
vrijwilligers en hun organisaties. Als dat positief is kan er een overeenkomst gesloten 
worden. 
 
1.2 Niet alle gemeenten hebben financieel bijgedragen aan de ZZG. 
Alleen de gemeenten die in 2005 waren aangesloten bij Holland Rijnland hebben de 
regionale bijdrage gestort. Holland Rijnland kan als voorwaarde in de overeenkomst 
stellen dat het Landschapsfonds het ZZG-geld besteedt binnen de gemeenten, die eraan 
hebben bijgedragen. 
 
1.3 Indien besloten wordt dat de middelen niet bij Holland Rijnland gereserveerd 


blijven, worden de resterende middelen teruggestort naar de ZZG-gemeenten.  
Het restant van de storting van de gemeenten voor de ZZG-projecten kan ook, naar rato 
van inleg, teruggestort worden naar de deelnemende ZZG gemeenten. De gemeenten 
kunnen vervolgens de middelen aanwenden voor eigen projecten binnen de doelstelling 
van de ZZG. Gemeenten kunnen niet verplicht worden om de resterende middelen aan te 
wenden voor projecten binnen de doelstelling van het ZZG. 
 
Financiën:  
Van de totale storting van de gemeenten voor ZZG-projecten resteert nu definitief 
€156.060,- incl. BTW. Het restant kan worden gestort in het Landschapsfonds Holland 
Rijnland. 
 
Indien besloten wordt de resterende middelen terug te storten naar de ZZG-gemeenten 
dan zal de verdeling er als volgt uitzien:  







 


 
 
 
Communicatie:  
Persbericht over besluit AB, website Holland Rijnland  
 
Evaluatie: 
Het Landschapsfonds verantwoordt jaarlijks hoe zij de middelen besteed heeft.  
Wanneer het DB een besluit heeft genomen over het toekennen van de middelen aan het 
Landschapsfonds, zal het AB hiervan op de hoogte gebracht worden.  
 
Bijlagen: 
geen 
 


gemeente
aantal inwoners 


2005
Percentage 


inwoners Bedrag
Alkemade (K&B) 14.481                 3,73% 5.814,29€       
Hillegom 20.588                 5,30% 8.266,32€       
Katwijk 41.822      
Rijnsburg 14.941      
Valkenburg kat 3.813        
Katwijk (incl. Rijnsburg en Valkenburg) 60.576                15,59% 24.321,98€     
Leiden 118.702               30,54% 47.660,25€     
Leiderdorp 26.182                 6,74% 10.512,38€     
Lisse 22.061                 5,68% 8.857,75€       
Noordwijk 24.452                 6,29% 9.817,77€       


Noordwijkerhout 15.092                 3,88% 6.059,62€       
Oegstgeest 21.188                 5,45% 8.507,23€       
Sassenheim 14.829      
Voorhout 14.792      
Warmond 4.977        
Teylingen 34.598                8,90% 13.891,50€     
Voorschoten 22.505                 5,79% 9.036,02€       
Zoeterwoude 8.256                   2,12% 3.314,88€       


totaal: 388.681               100,00% 156.060,00€   


Vergadering Holland Rijnland 
Algemeen Bestuur 


Besluit 
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Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland, 
gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 13 
december 2017; 
 
Gelet op 
artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 32ja  en 32k 
van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 
 
Overwegende dat 
het noodzakelijk is om regels te stellen voor de verplichte elektronische 
bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften en elektronische 
bekendmaking van besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht 
 
Besluit: 
de Verordening elektronische bekendmaking Holland Rijnland als volgt vast te 
stellen. 
 
 







 


 
 
 


Verordening elektronische bekendmaking 
Holland Rijnland 
 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: 
a. Algemeen Bestuur: het algemeen bestuur van het samenwerkingsorgaan 


Holland Rijnland; 
b. Dagelijks Bestuur: het dagelijks bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland 


Rijnland; 
c. bekendmaking: - de wettelijk verplichte bekendmaking voor de inwerkingtreding 


van besluiten die niet tot een of meer (bekende) belanghebbenden zijn gericht; 
- de wettelijk verplichte kennisgeving van ontwerpbesluiten; 
- de kennisgeving van meldingen; 
- de overige wettelijk verplichte kennisgevingen, mededelingen dan wel 
 aankondigingen; 
- de kennisgeving van mededelingen waarvoor geen wettelijke plicht geldt.  


d. besluit: Een besluit in de zin van artikel 1:3 lid 1 van de Algemene wet 
bestuursrecht 


e. Elektronisch Blad Gemeenschappelijke Regeling: Het publicatieblad, bedoeld 
in artikel 32ja van de Wet gemeenschappelijke regelingen, dat wordt uitgegeven 
door het Dagelijks Bestuur en voldoet aan de technische eisen uit de ministeriële 
regeling "Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling 
regelgeving decentrale overheden". 
 


 
Artikel 2 Elektronisch Blad Gemeenschappelijke Regeling  
1. Het Dagelijks Bestuur geeft een elektronisch Blad Gemeenschappelijke Regeling 


uit. Het Blad Gemeenschappelijke Regeling wordt uitgegeven op: 
https://www.officielebekendmakingen.nl 


2. Het Blad Gemeenschappelijke Regeling wordt uitgegeven telkens wanneer 
daartoe aanleiding bestaat.  


 
 
Artikel 3 Bekendmaken  
1. Onverminderd het bepaalde in enig wettelijk voorschrift worden de volgende 


berichten in het elektronisch Blad Gemeenschappelijke Regeling gepubliceerd, 
te weten: 


a. bekendmakingen van algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, 
andere besluiten van algemene strekking, en beschikkingen die niet aan 
belanghebbende(n) in persoon kunnen worden verzonden of uitgereikt; 


b. wettelijk voorgeschreven kennisgevingen en mededelingen, niet zijnde de 
voor de inwerkingtreding van een besluit voorwaardelijke bekendmakingen; 


c. overige berichten die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht.  
 
2. Het elektronisch Blad Gemeenschappelijke Regeling is de officiële bron voor de 


in lid 1 genoemde berichten.  
 
 







 


Artikel 4 Vorm Blad Gemeenschappelijke Regeling  
1. Het Blad Gemeenschappelijke Regeling bevat in ieder geval: de titel Blad 


Gemeenschappelijke Regeling en de naam van Holland Rijnland, de datum van 
publicatie, het volgnummer en namens welk bestuursorgaan de publicatie 
plaatsvindt. 


2. Verordeningen, nadere regels van het Dagelijks Bestuur en beleidsregels 
worden in hun geheel, inclusief eventuele toelichting en bijlagen, opgenomen in 
het elektronisch Blad Gemeenschappelijke Regeling, waarbij voor elk besluit een 
afzonderlijk Blad Gemeenschappelijke Regeling wordt uitgegeven. 


3. Het Dagelijks Bestuur bepaalt voor het overige de vorm van de publicaties in het 
Blad Gemeenschappelijke Regeling met inachtneming van de toepasselijke 
regelgeving en de mogelijkheden die de Gemeenschappelijke Voorziening 
Decentrale Regelgeving biedt.  


4. Indien volledige opname van een besluit in het elektronisch Blad 
Gemeenschappelijke Regeling niet of alleen gedeeltelijk uitvoerbaar is, kan 
worden volstaan met het opnemen van een gedeelte of een samenvatting van 
het besluit in het elektronische Blad Gemeenschappelijke Regeling. In dat geval 
zal het gehele besluit ter inzage worden gelegd ten kantore van het 
samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. 


5. Voor zover elektronische uitgifte van het Blad Gemeenschappelijke Regeling 
geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, voorziet het Dagelijks Bestuur in een 
vervangende uitgave.  


 
 
Artikel 5 Inwerkingtreding  
Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de maand, volgende op de 
dag van de bekendmaking ervan. 
 
 
Artikel 6 Citeertitel  
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening elektronische bekendmaking 
Holland Rijnland’. 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 december 2017, 
 
 
de secretaris-directeur,    de voorzitter, 
 
 
 
 
 
L.A.M. Bakker     H.J.J. Lenferink 
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Oplegvel 
1. Onderwerp Cofinancieringsfonds  


2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 


  Basistaak 
    


3. Regionaal belang In 2016 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd 
met het cofinancieringsfonds. Uit het fonds 
kunnen initiatieven die van regionaal belang zijn, 
een financiële impuls krijgen. Het DB heeft 
onlangs besloten een bijdrage uit het 
cofinancieringsfonds toe te kennen aan drie 
initiatieven.  


4. Behandelschema: 
 
  DB  
   
  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 


Datum: 
Informerend 


Datum:  
Adviserend 


Datum: 
Besluitvormend 


 
 
 
 
 
 
 
13-12-17  


31-08-17 
26-10-17 
 
15-11-17 
 
 
 
 


 
 
 
 
16-11-17 
 
 


5. Advies PHO Het PHO Leefomgeving en Economie heeft een 
positief advies gegeven.   


6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 


Nvt  


7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda 
staat) 


Kennis te nemen van het besluit van het Dagelijks 
Bestuur om een bijdrage uit het 
cofinancieringsfonds te verstrekken voor: 


1. Het pilot project Back on Track;  
2. Het project Labs2Meet, biomonitoring 


fieldlab in Holland Rijnland;   
3. Het project Levend Lab.  


8. Inspraak   - 


9. Financiële gevolgen   Binnen begroting Holland Rijnland 


10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
 


 Eerdere besluitvorming: 
AB 26-10-16: instemming cofinancieringsfonds  


11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 


- 







 


Informatienota AB  
 


 
 
 
 
 
 
 


 


 
Onderwerp: 
Cofinancieringsfonds  
 


Kennisnemen van: 
het besluit van het Dagelijks Bestuur om een bijdrage uit het cofinancieringsfonds te 
verstrekken voor: 


1. Het pilot project Back on Track;  
2. Het project Labs2Meet, biomonitoring fieldlab in Holland Rijnland;   
3. Het project Levend Lab.  


 
Inleiding: 
In 2016 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het cofinancieringsfonds. Uit het 
fonds kunnen initiatieven die van regionaal belang zijn, een financiële impuls krijgen. 
 
In het project Back on Track wordt een pilot gestart om te verkennen of vervoer van 
goederen per spoor naar het Europese netwerk mogelijk is. De pilot wordt door de 
gemeente Alphen aan den Rijn en de Greenport Regio Boskoop  in samenwerking met 
Connekt, Electrolux, Nedcargo, Heineken en een aantal greenpoort bedrijven en andere 
bedrijven uitgevoerd. Het is een eerste stap in het opzetten van een multimodaal 
overslagpunt, waar overslag tussen weg, rail en water flexibel ingezet kan worden met 
behulp van datasturing. Naast een flinke investering van het bedrijfsleven in deze pilot en 
een bijdrage van de gemeente Alphen aan den Rijn, wordt een bijdrage aan Holland 
Rijnland en de provincie Zuid-Holland gevraagd om de pilot te kunnen realiseren (bijlage 
1). 
 
Labs2Meet biedt de mogelijkheid voor bedrijven en instellingen, maar ook de 
geïnteresseerde burger, om kennis te maken met de brede toepassing van DNA-
analyses. De Hogeschool Leiden heeft met haar partners ROC Leiden en Generade een 
lab opgezet waar onderzoek, onderwijs en toepassing elkaar kunnen ontmoeten. Naast 
het doen van onderzoek is een initiatief gestart om zowel theoretische als praktische 
‘hands-on’ cursussen op het gebied van biomonitoring op te zetten. Voorbeelden van 
succesvolle samenwerkingsprojecten zijn bijvoorbeeld onderzoek naar betere diagnostiek 
Fusarium (schimmelinfectie) bij de tulp en het ontwikkelen van software om snelle(re) 
diagnose bij een virale luchtweginfectie te kunnen. Generade vraagt mede namens de 
Hogeschool Leiden en het ROC Leiden een bijdrage aan Holland Rijnland om het 
zogenoemde Fieldlab in de opstartfase te ondersteunen (bijlagen 2).  


Vergadering: Algemeen Bestuur 
Datum: 13 december 2017  
Tijd: 20:00 
Locatie: Gemeentehuis Alphen aan den Rijn 
Agendapunt: 04 
Kenmerk: ADV-17-00989 







 


 
Met het Levend Lab op het Bio Science Park in Leiden worden faciliteiten geboden om 
buiten in het veld onderzoek te doen naar de effecten van bestrijdingsmiddelen op de 
waterkwaliteit. Door de impact van bestrijdingsmiddelen in een realistisch slootsysteem te 
testen, kunnen de onderzoekers een beter beeld van de effecten krijgen dan in een 
gecontroleerde lab-omgeving. Mede omdat het Levend Lab gestart is vanuit crowdfunding 
zijn lokale ondernemers, instellingen en bewoners nauw betrokken. De universiteit werkt 
op de locatie samen met onder meer Naturalis, het bedrijf Cosine en het 
Hoogheemraadschap van Rijnland. Ook enkele bedrijven op het Bio Science Park maken 
gebruik van het Levend Lab. De universiteit Leiden is momenteel in overleg met de 
Greenport bedrijven, in het kader van het Center for Sustainability, om binnen de 
Greenport hub gezamenlijke projecten mee op te zetten. Tevens biedt de locatie 
onderwijsmogelijkheden in de vorm van stages en lesprogramma’s voor basisscholen. Zo 
is het Levend Lab onlangs erkend als officieel MBO leerbedrijf. De eerste twee MBO-ers 
zijn recent gestart op de locatie. Het project wordt gefinancierd door diverse partijen. 
Naast het geld dat verkregen is door crowdfunding, kan het project rekenen op bijdragen 
van Naturalis, het Centrum voor Milieuwetenschappen, NWO en de Rabobank. Om de 
exploitatie van het Levend Lab de komende twee jaar voort te kunnen zetten, vraagt de 
universiteit ook een bijdrage aan Holland Rijnland (zie bijlage 3).   
 
Kernboodschap: 
Het Dagelijks Bestuur heeft besloten om aan drie initiatieven, te weten Back on Track, 
Labs2Learn en Levend Lab, een financiële bijdrage te leveren uit het 
cofinancieringsfonds.  
 
Financien  
Jaarlijks (tot 2020) is een bedrag van €268.500 beschikbaar in het cofinancieringsfonds. 
De drie aanvragen passen binnen de financiële middelen van het fonds.  
 


Cashflow Cofinancieringsfonds 


2016 2017 2018 2019 


 
Inleg (excl. indexering) 
per jaar  


€ 150.000 € 268.500 € 268.500 € 268.500 


Totaal inleg € 150.000 € 418.500 € 687.000 € 955.500 


          


1 Instrumentation for 
Space 


€ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 


2 Taalhuizen   € 25.000 € 25.000   


3 Nationaal Park 
Hollandse Duinen 


  € 12.100 € 12.100   


4 Back on Track   € 100.000     


5 Labs2Meet   € 50.000 € 50.000   


6 Levend Lab    € 32.670     


            


 
totale uitgave per jaar  € 25.000 € 244.770 € 112.100 € 25.000 


 
Resterend in fonds € 125.000 € 148.730 € 305.130 € 524.630 







 


 
 
Communicatie: 
Na het besluit van het DB is een persbericht verzonden en is een nieuwsbericht op de 
website van Holland Rijnland geplaatst. Aan de drie initiatiefnemers wordt gevraagd om 
bij communicatie uitingen te vermelden dat zij een bijdrage van Holland Rijnland 
ontvangen hebben.  
 
Bijlagen: 
1. Projectbeschrijving Back on Track  
2. Projectbeschrijving Labs2Meet  
3. Projectbeschrijving Levend Lab  





