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Format advisering AB-vergadering Holland Rijnland tbv AB-leden 
Duin- en Bollenstreek  14 december 2016 
 
 
Agendapunt 4 
Evaluatie Regionaal Groenprogramma 

Contactpersoon:  

Essentie voorstel Het Algemeen bestuur van Holland Rijnland heeft 17 februari 2010 
het Regionaal Groenprogramma 2010-2020 vastgesteld. De 
afspraak is gemaakt om halverwege de periode, de uitvoering te 
evalueren. De evaluatie is gericht op drie onderdelen: 
1. Inhoudelijk, welke resultaten zijn bereikt? 
2. Financieel, hoe zijn de middelen besteed? 
3. Tevredenheid van betrokkenen.  
Dit onderdeel is onderzocht met behulp van een digitale vragenlijst 
en interviews met sleutelpersonen. Uit de evaluatie komt naar voren 
dat het Regionaal Groenprogramma effectief is. Er zijn een groot 
aantal projecten op het gebied van groen en recreatie gerealiseerd. 
Halverwege de termijn is de helft van het beschikbare budget 
besteed. 
Uit de evaluatie zijn een drietal aanbevelingen gekomen. In het PHO 
Leefomgeving van 9 november is gevraagd na te gaan of 
programmafinanciering van het groenprogramma mogelijk is. De 
conclusies en aanbevelingen vormen een goede basis om de tweede 
helft van het Groenprogramma 2016-2020 uit te voeren. 
 
Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van de tussenevaluatie Regionaal 
Groenprogramma 
Holland Rijnland. 
2. In te stemmen met de conclusies van de tussenevaluatie: 

 het Regionaal Groenprogramma leidt tot het initiëren en 
realiseren van groenprojecten; 

  door de samenwerking in clusters versterken de 
gemeenten elkaar; 

 het Regionaal Groenprogramma leidt tot meer groen en 
recreatie in de regio; 

 het Regionaal Investerings Fonds (RIF) draagt bij aan het 
verkrijgen van cofinanciering voor de realisatie van 
projecten. 

3. In te stemmen met de aanbevelingen van de tussenevaluatie: 
 Continueren van de voorwaarden voor een bijdrage uit het 

RIF om niet bij te dragen aan voorbereidingskosten van 
gemeenten en niet aan eigen ureninzet gemeenten; 

 Nagaan in hoeverre de administratieve last voor gemeenten 
verminderd kan worden door beter aan te sluiten bij de 
gehanteerde voorwaarden van de provincie Zuid-Holland en 
de voorwaarden indien nodig daarop aan te passen; 

 Een accountantsprotocol opstellen, waar voorwaarden voor 
verantwoording volledig in verwoord zijn; 

 De voorwaarden voor financiële verantwoording in 
toekomstige uitvoeringsovereenkomsten als volgt te 
wijzigen: 
 

- voor projecten < € 25.000: alleen inhoudelijke verantwoording op 
uitvoering en resultaat; 
- voor projecten van € 25.000-250.000: financiële verantwoording 
op basis van een gecertificeerde lijst facturen; 
- voor projecten > 250.000 een financiële verantwoording met 
accountantsverklaring. 
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 de huidige rolverdeling tussen Holland Rijnland en gemeenten 
handhaven; 
 bij wijzigingen in uitvoeringsovereenkomsten, de trekkende 
gemeente de wijziging in te laten dienen. 
 

Belang Bollenstreek Bepalen effectiviteit en eventuele bijsturing Groenprogramma 2010-
2020 Holland Rijnland 

(Lokaal belang 
gemeente …) 

Alleen invullen wanneer nodig en afwijkend van belang Bollenstreek 

Advies Hillegom Ook in Hillegom zijn met mede financiering vanuit het Holland 
Rijnland groenprogramma diverse projecten gerealiseerd (o.a. 
laanbeplanting Wilhelminalaan, Winterrustlaan e.o, 
natuurvriendelijke oevers in Elsbroek, herinrichting van de Hoftuin 
en inrichten Zorgeloos Groen langs de N208). Dit geldt ook voor de 
regio Duin en Bollenstreek met o.a. grote bijdragen voor wandel, 
fiets en vaar(sloepen)netwerk.   
Stem in met het voorstel, want het voorstel sluit goed aan bij het 
Hillegomse- en cluster Duin en Bollenstreek beleid op gebied van 
groen en recreatie en toerisme.  
Beslispunt 3 punt 2 is besproken bij het portefeuillehoudersoverleg 
en met name de kansen van vereenvoudiging voor de 
gebiedsprogramma’s zijn hier door wethouder Kees van Velzen 
namens de Bollenstreek al benadrukt.  
Beslispunt 3 bullet 1 zou voordelen kunnen hebben; de nadelen 
(o.a. aanpassen van de RIF verordening) blijken groter. 
 
Stem in met het voorstel 
 

Advies Lisse Door het Groenprogramma zijn in Lisse diverse projecten 
gerealiseerd, zoals bloemrijke bermen langs doorgaande wegen, het 
Toeristisch Overstappunt Lisse en regionaal het Wandelnetwerk 
Duin- en Bollenstreek (waarbij Lisse trekker was) en het 
Sloepennetwerk Duin- en Bollenstreek. 
 
Het is goed om het programma te evalueren. Het vereenvoudigen 
van regels is gewenst om de projecten eenvoudiger af te kunnen 
ronden. De tijd die daarvoor nodig is kan beter benut worden voor 
de voorbereiding of uitvoering van andere projecten. 
 
Aandachtspunt voor de HLT-organisatie is dat het niet mogelijk is 
om voorbereidingskosten te declareren. Indien HLT voor meerdere 
gemeenten projecten trekt, zullen onderling afspraken gemaakt 
moeten worden over de dekking van deze kosten. Indien HLT 
besluit een soortgelijk Ingenieursbureau als Leiden op te zetten, zal 
de uitzonderingspositie van Leiden ook voor HLT moeten gaan 
gelden. 
 
Stem in met het voorstel 
 

Advies Noordwijk Het Regionaal Groenprogramma leidt inderdaad tot meer groen en 
recreatie in de regio. De gemeente Noordwijk heeft echter in de 
achterliggende periode te weinig geprofiteerd van de gelden vanuit 
het RIF - Groenprogramma. In de tussenevaluatie wordt een 
uitgave naar Noordwijk van ongeveer € 50.000,- genoemd, van een 
totaal van ruim 10 mln. 
 
• Er zijn 77 projecten gestart of gerealiseerd. Van de 
reservering van 20 mln voor het groenfonds vanuit het RIF is 
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ongeveer de helft;10 mln uitgegeven/gereserveerd. 
• Er zijn vier doelstellingen met het groenfonds meegegeven;                           
1: Groenblauwe en recreatieve structuur 
2: Openheid en zichtlijnen 
3: Cultuurhistorie 
4: Recreatief medegebruik 
 
Specifiek 
 
• Bij bovenstaande vier doelstellingen is het vergroten van de 
biodiversiteit niet (specifiek) opgenomen. 
• Bij beslispunt drie wordt qua accountantsprotocol 
aangehaakt bij vernieuwde voorwaarden van PZH. 
• Vanuit het groenprogramma krijgen voorbereidingskosten en 
eigen ambtelijke uren van de gemeenten geen bijdrage vanuit het 
RIF. Met de gemeente Leiden is een afspraak over eigen ambtelijke 
uren: uren van het ingenieursbureau komen in aanmerking voor 
een bijdrage. Als reden wordt in de tussenevaluatie (conceptversie 
PHO leefomgeving 9 november) genoemd, dat andere gemeenten 
deze uren vaak uitbesteden.  
• Vanuit Noordwijk is met name belangrijk: worden uren van 
de ODWH als eigen ambtelijke uren berekend, of kan dat als extern 
worden opgevoerd? Noordwijk heeft – gelijk aan Leiden - ook een 
eigen ingenieursbureau, echter waarschijnlijk nog geen afspraak 
met Holland Rijnland hierover gemaakt. 
• Tijdens het AO Holland Rijnland (15 november) is besproken 
dat de werkzaamheden van de gemeente Leiden beter verklaard 
zouden worden, dan in het stuk welke voorlag aan het PHO 
Leefomgeving van 9 november. Dit is terug te lezen op bladzijde 
12:  De enige uitzondering hierop zijn de kosten van de 
ingenieursdienst van Leiden. Deze ingenieursdienst vervult op basis 
van een opdracht van en facturering aan de programmamanager, 
die het project trekt, alle taken in de uitvoering (bestek maken, 
begeleiding van de aannemer), waarvoor de andere gemeenten via 
een aanbesteding opdracht verlenen aan een extern 
ingenieursbureau. 
• In het gebiedsprogramma van de bollenstreek b(l)oeiende 
bollenstreek is ambtelijk voorbereid dat bij vijf projecten; de drie 
thema’s, parel trekvaart en parel strand en duinen de (externe) 
voorbereidingskosten (dus zonder ambtelijke uren) door alle 
gemeenten worden betaald. In een bredere context kan dit ook 
worden overgenomen in deze tussenevaluatie. Alle gemeente 
overstijgende projecten kunnen aanspraak maken op een 25% 
bijdrage vanuit het groenfonds. 
 
Instemmen met de beslispunten één, twee. Echter bij 
beslispunt drie de volgende opmerkingen: 
• Doelstelling:  
o Het groenprogramma mist de specifieke doelstelling; 
vergroten van biodiversiteit. Deze doelstelling zou (pragmatisch) 
standaard geïntegreerd kunnen worden in de projectbladen. 
• Ambtelijke uren en voorbereidingskosten 
o Inzicht in de gedeclareerde uren en bijbehorende 
werkzaamheden van het ingenieursbureau van de gemeente Leiden 
is (summier) gekregen. Er zou waarschijnlijk nog wel uitgesproken 
kunnen worden dat als andere gemeenten (gedeeltelijk) dezelfde 
werkzaamheden uitvoeren als Leiden – hierover dus afspraken 
gemaakt kunnen worden met Holland Rijnland, qua subsidiabele 
kosten. 
o Een wijziging aanbrengen bij de voorwaarden van het 
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Groenprogramma, door de voorbereidingskosten voor 
intergemeentelijke projecten aanspraak te laten maken op een 
bijdrage uit het RIF-Groenprogramma. Deze optie zal de 
samenwerking van de gemeenten, nog meer dan nu al het geval is, 
bevorderen. 
 

Advies Noordwijkerhout In de Duin- en Bollenstreek zijn projecten door de hele streek 
gerealiseerd: wandelnetwerk (inclusief aansluiting Oegstgeest en 
Katwijk), aansluiting Duin- en Bollenstreek op het sloepennetwerk 
en aanlegsteigers, Toeristische overstappunten in Katwijk, Lisse en 
Noordwijk, ecologische verbindingen en/of landschapselementen in 
Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk. Daarnaast hebben 
enkele gemeenten eigen projecten kunnen realiseren. 
 
In Hillegom de ecologische en recreatieve inrichting van de Vosse- 
en Weerlanerpolder, de inrichting Hoftuin en de Leidsevaart (totaal 
circa € 780.000 RIF). In Noordwijkerhout de eerste fase 
groeninrichting van Landgoed Leeuwenhorst en van de 
wandelverbinding in de Zilk (totaal € 160.000, dit is exclusief de 
toezegging voor de inrichting Oosterduinsemeer € 300.000 RIF). In 
Katwijk de extra ambitie voor de natuurlijke en recreatieve 
aankleding van het kustwerk en de inrichting van de Zwaaikom met 
aanlegvoorzieningen voor passanten en varend erfgoed (totaal circa 
€ 500.000 RIF). 
 
Toch heeft Leiden in verhouding wel erg veel RIF gekregen (39%). 
Dit komt vooral omdat Leiden een hoge prioriteit aan verbetering 
recreatieve uitvalswegen en groeninrichting geeft èn veel eigen geld 
heeft (NUON fonds), zodat de gemeente grote projecten kan 
realiseren (Matilo, Singelpark, Oostvlietpolder). RIF voor het 
Groenprogramma was bedoeld om de hele regio te dienen.   
In Noordwijkerhout is 4,5% terecht gekomen (niet via de kas maar 
in realisatie en inclusief Oosterduinsemeer), Hillegom 7,5%, Katwijk 
4,9%, Lisse 0,7%, Noordwijk 0,5%, Teylingen 8,2%. (zie 
bijvoorbeeld pagina 15 van de evaluatie). Lage regionale bijdrage 
ligt voor een deel ook aan de Bollengemeenten zelf, die te weinig 
prioriteit hebben gegeven aan groeninrichting, want de kleinste 
gemeente Zoeterwoude heeft 7,7% kunnen binnenhalen dankzij de 
aandacht van de gemeente hiervoor. Met de uitvoering van het 
Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek kunnen de gemeenten 
de komende jaren circa € 1 miljoen RIF verkrijgen. 
 
Stem in met het voorstel 

Advies Teylingen Door het Groenprogramma zijn in Teylingen diverse projecten 
gerealiseerd, zoals Boterhuispolder 1e fase, Eendekooi, 
Wandelnetwerk Duin- en Bollenstreek, Jan Dekkerbrug, 
Herinrichting Koudenhoorn en het Uitkijkpunt Blauwe Hart. Het 
Groenprogramma is voor Teylingen daarom effectief gebleken. Aan 
Teylingen is circa  
€ 695.000 toebedeeld.  
 
Het is goed om het programma te evalueren. Het vereenvoudigen 
van regels is gewenst om de projecten eenvoudiger af te kunnen 
ronden. Geen accountantsverklaring voor projecten van minder dan 
€ 250.000 is daarvan een goed voorbeeld. Gebleken is dat dit in de 
praktijk veel tijd in beslag neemt. Deze tijd kan beter benut worden 
voor de voorbereiding of uitvoering van andere projecten. 
 
Aandachtspunt voor de HLT-organisatie is dat het niet mogelijk is 
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om voorbereidingskosten te declareren. Indien HLT voor meerdere 
gemeenten projecten trekt, zullen onderling afspraken gemaakt 
moeten worden over de dekking van deze kosten. Indien HLT 
besluit een soortgelijk Ingenieursbureau als Leiden op te zetten, zal 
de uitzonderingspositie van Leiden ook voor HLT moeten gaan 
gelden. Aandachtspunt is het (niet mogen) declareren van 
voorbereidingskosten zoals hierboven beschreven. 
 
Stem in met het voorstel 

 
 
Agendapunt 5 
Kadernota 2018 

Contactpersonen:  Jeannine Paauw, Fred Wulp, Maaike 
Westerbeek, Hendrik de Vries, Fariq Ishaak Jos 
Augustinus 

Essentie voorstel 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 2018 en hun gevoelens ten aanzien van 
de concept kadernota 2018 kenbaar te maken. De kadernota zal in 
deze vergadering nog niet worden vastgesteld; dit staat gepland 
voor de vergadering van het AB van 29 maart 2017. 
 

Belang Bollenstreek Kadernota is een onderdeel van de planning en controle cyclus en 
biedt de mogelijkheid beleidsmatig te sturen op de activiteiten en 
taken van het samenwerkingsorgaan. De inhoudelijke Agenda 2016‐
2020 die in december 2015 werd vastgesteld is in pdf bijgevoegd 
als mede een overzicht van de huidige speerpunten en ambities. 
 
 

(Lokaal belang 
gemeente …) 

Alleen invullen wanneer nodig en afwijkend van belang Bollenstreek 

Opmerkingen  
 
 

Advies Hillegom ONDERDEEL SOCIAAL DOMEIN IN HLT VERBAND 
VOORBEREID (ZIE ONDER TEYLINGEN) 
 
De speerpunten uit de inhoudelijke agenda zijn goed belegd. In de 
lobby taak en rol van regionaal aanspreekpunt is Holland Rijnland 
ook ‘onmisbaar’ in de afstemming met ‘net noorden’ en de provincie 
Noord Holland. Meer aandacht en extra inzet van Holland Rijnland is 
gewenst en nodig voor goede afstemming met de Noordvleugel 
(stadsregio Amsterdam en Haarlemmermeer) als het gaat om 
woningbouw, verkeer en vervoer, groen en recreatie, e.d. 
 
Stem in met het voorstel 
 

Advies Lisse ONDERDEEL SOCIAAL DOMEIN IN HLT VERBAND 
VOORBEREID (ZIE ONDER TEYLINGEN) 
 
Financieel 
In de kadernota is nadrukkelijk aangegeven dat de primaire rol van 
Holland Rijnland bestaat uit de platformrol, strategische 
verkenningen, lobby en belangenbehartiging. Dit brengt o.a. met 
zich mee dat vrije ruimte binnen de PHO’s aanwezig moet zijn om 
op onverwachte ontwikkelingen in te kunnen spelen. Deze 
flexibiliteit levert geen bezwaren  op daar een ander uitgangspunt 
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van de kadernota is dat de financiële kaderstelling 
gemeenschappelijke regelingen wordt toegepast. Deze methodiek 
kadert de totale begroting van Holland Rijnland. 
 
Aangezien de financiële kaderstelling gemeenschappelijke 
regelingen wordt gehanteerd is sprake van een vast omlijnd bedrag 
voor de uitgaven. De invulling binnen de financiële kaders kan 
vervolgens zo nodig flexibel worden ingevuld. Afhankelijk van 
noodzaak en te stellen prioriteiten. 
 
Ten aanzien van de bijdrage TWO jeugdhulp is aangegeven dat 
naast de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen  € 
70.000,- meer wordt aangewend. Daarbij wordt toegelicht dat de 
dekking van deze extra kosten plaatsvindt vanuit de 
Programmabegroting Jeugdhulp Holland Rijnland. Dezerzijds hebben 
wij deze toelichting zo gelezen dat de extra kosten van € 70.000 
binnen de programmabegroting Jeugdhulp worden opgevangen 
waardoor per saldo voor het gehele programma geen extra kosten 
ontstaan. 
 
Stem in met het voorstel. 
 

Advies Noordwijk Financieel: 
 
Noordwijk is bestuurlijk en financieel verbonden met Holland 
Rijnland. In de kadernota wordt uitgegaan van een toegestane 
stijging van 1,3% van de uitgaven. Dit is in lijn met de concept-
kaderstelling gemeenschappelijke regelingen voor 2018. 
Wel zijn er zorgen over de door te rekenen uitvoeringskosten voor 
de TWO Jeugdhulp, die ook met 1,3% zou moeten stijgen, èn nog 
eens € 70.000,-. Uitgangspunt was dat de uitvoeringskosten 1,5% 
van het budget zouden mogen bedragen. Aangezien er sprake is 
van een dalend budget en stijgende kosten is het percentage van 
1,5% niet meer haalbaar en gaat het al richting 2,5%. Daarnaast 
worden er nu contracten voor Jeugdzorg voor 3 jaar afgesloten, 
waardoor de personele inzet in theorie beperkt zou moeten kunnen 
worden. 
Daarnaast moet worden geconstateerd dat de opmerking dat de 
bezuinigingstaakstelling niet juist is, aangezien er de komende jaren 
nog sprake is van kosten van boventallig personeel. De reserve 
frictiekosten is inmiddels op, dus is er sprake van hogere kosten, 
die toch nog ongeveer 5% kunnen bedragen in 2018. 
 
Voor wat betreft het financiële zou ingestemd kunnen 
worden met de kadernota, met de aantekening dat nog eens 
kritisch gekeken zou moeten worden naar de kosten voor de 
TWO Jeugdzorg. Daarnaast moet er een oplossing worden 
gevonden voor de frictiekosten. 
 
Ruimte 
De Space agenda. Wie werkt aan wat? 
Holland Rijnland formuleert voorstellen voor Holland Rijnland. 
Afstemming binnen het HSC (waar HR aan deelneemt) kan nog 
plaatsvinden. 
Verwacht wordt dat er een (grote) mate van overlap bestaat tussen 
wat Holland Rijnland aan Space wil gaan doen en wat Noordwijk in 
het Holland Space Cluster ondergebracht wil zien worden. 
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Advies Noordwijkerhout Ingestemd wordt met het besluit dat Holland Rijnland voor de loon- 
en prijscompensatie de financiële kaderstelling gemeenschappelijke 
regelingen van gemeenten in de regio Hollands-Midden (de zgn. De 
Chatinier-norm) volgt.  
Met betrekking tot de hogere bijdrage TWO Jeugdhulp wordt 
opgemerkt dat dit budgettair neutraal binnen de begroting  
Jeugdhulp Holland Rijnland 2018 moet worden opgevangen 
 
Stem in met het voorstel, rekening houdende met de 
gemaakte opmerking over TWO. 
 

Advies Teylingen ONDERDEEL SOCIAAL DOMEIN IS  IN HLT VERBAND TOT 
STAND GEKOMEN 
 
Sociaal domein: Dit onderwerp is besproken in het PHO 
Maatschappij van 9 november (en ter voorbereiding van het PHO in 
het PHO van HLT sociaal domein van 7 november). Uit de notulen 
van het PHO Maatschappij 9 november de volgende tekst:  
Aan de hand van een presentatie is de discussie met de 
portefeuillehouders gevoerd over ontwikkelingen en behoeften. De 
input wordt verwerkt in de kadernota 2018.  
Afgesproken wordt dat Holland Rijnland een overzicht aanlevert met 
foto’s om inzichtelijk te maken welke strategisch adviseurs aan 
welke onderwerpen werken.  
 
Speerpunt 1. Jeugd. Het PHO vraagt aandacht voor:  

 Het tot stand brengen/verbeteren van de verbinding tussen 
jeugd, onderwijs, arbeidsmarkt en huisvesting bij vooral 18-/18+.  

 De omslag naar preventie, om te voorkomen dat jongeren 
jeugdhulp nodig heb-. De platformrol van Holland Rijnland kan 
worden benut om het gesprek te voeren op welke schaal dit moet 
gebeuren en te verkennen wat er landelijk speelt. Lokaal moet dit 
vervolgens verder worden opgepakt;  

 Monitoring.  
 
Speerpunt 2:Huisvesting en opvang bijzondere doelgroepen:  

 Er is instemming op de ondersteuning van het transformatieplan 
maatschappelijke zorg (w.o. de huisvestingsparagraaf van het 
beleidskader Maatschappelijke zorg). Het daadwerkelijk huisvesten 
wordt door sommige gemeenten gezien als een lokale taak tussen 
gemeenten en coöperaties, niet als een regionale opgave;  

 De platformfunctie wordt echter wel benut om het gesprek over 
ieders rol op maatschappelijke opvang te kunnen voeren. Dit naast 
de lopende afspraken over beschermd en beschut wonen;  

 Daarnaast is het middels de platformfunctie faciliteren van een 
heroriëntatie van de centrumfunctie op de maatschappelijke opvang 
gewenst.  
 
Arbeidsmarkt:  

 De rol van de regio moet beperkt blijven op dit thema. Gezien de 
uitkomsten van de evaluatie het werkbedrijf wordt lokale en 
subregionale inzet van groter belang (subregionaal inzetten op 
doorontwikkeling werkbedrijf);  

 Let op verbinding met onderwijs.  
 Aandachtspunt bij de opheffing van het RPA is het aanhechten 

van de ‘onderwijstak’ van het RPA bij het werkbedrijf.  
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Volwasseneducatie:  
 Nadrukkelijk wordt gesteld dat er ‘een tandje bij moet’ qua 

taalhuizen en de inzet op laaggeletterdheid. De verwachting is 
daardoor dat de inzet van Holland Rijnland intensief blijft maar wel 
een ander karakter krijgt (van zorgen voor naar zorgen dat). Een 
actieve betrokkenheid vanuit gemeenten en werkgevers is daarbij 
noodzakelijk.  
 
WMO 
De wens om regionaal op te trekken (in de vorm van een cluster 
van wethouders) richting zorgkantoren bestaat al langer maar heeft 
tot nu toe geen invulling gekregen. De schaalgrootte van HR kan 
hiervoor goed worden benut. Graag dit oppakken door na te denken 
hoe dit het best vormgegeven kan worden.  

 Er is behoefte aan dat Holland Rijnland vanuit haar platform rol 
inzicht en overzicht biedt van wat op welke (bestuurlijke) tafel 
besproken is en wat de samenhang daar tussen is.  

 Er is behoefte om Holland Rijnland ook als platform te benutten 
voor uitwisseling op bredere maatschappelijke onderwerpen zoals 
gezondheid voor kinderen van statushouders en arbeidsmigranten.  
 
Cultuur:  

 geen veranderingen nodig.  
 
Doelgroepenvervoer:  

 Doelgroepenvervoer moet een prominente plaats houden binnen 
de regio. Dit betekent begeleiding van de regiotaxi vanuit de 
strategische eenheid. In het PHO maatschappij is in 2016 
afgesproken dat het thema doelgroepenvervoer verder op sub-
regionaal niveau wordt uitgewerkt. Vanuit de platformrol van 
Holland Rijnland is er de mogelijkheid om kennis- en ervaringen uit 
te wisselen.  
 
Wij gaan ervan uit dat deze speerpunten (sociaal domein) 
overgenomen zijn in de kadernota van HR en hebben verder geen 
ambtelijke toevoegingen meer. 
 
Economie: Geen opmerkingen. 
 
Financieel: 
Aangezien de financiële kaderstelling gemeenschappelijke 
regelingen (nu Du Chatinier norm voorheen Strijk norm) wordt 
gehanteerd is sprake van een vast omlijnd bedrag voor de uitgaven. 
De invulling binnen de financiële kaders kan vervolgens zo nodig 
flexibel worden ingevuld. Afhankelijk van noodzaak en te stellen 
prioriteiten. 
 
Stem in met het voorstel 

 


