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Focus 2014 Holland Rijnland
Wij stellen voor te reageren op:
de inhoud van de Strategische Agenda van Focus 2014 van Holland Rijnland.
Bestaande kaders:
Ruimtelijke Agenda: Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland,
Intergemeentelijke Structuurvisie, Regionaal Groenprogramma 2010 - 2020,
Regionale Woonvisie 2009 – 2019, Regionale Bedrijventerreinenstrategie, Regionale
Kantorenstrategie Holland Rijnland 2015, Openbaar Vervoervisie en het Regionaal
Verkeers- en Vervoersplan.
Sociale Agenda: Regionaal Bureau Leerplicht, Regionale Agenda Samenleving,
Regionale Sociale Agenda, Cultuurparticipatie, Convenant Ketenaanpak, Jongerenloket
en het Actieplan Jeugdwerkloosheid.
Bestuur & Middelen: Regionaal InvesteringsFonds (RIF)
Holland Rijnland: Programma van Afspraken (2002)

Inleiding:
De strategische agenda van Focus 2014 is geënt op bovengenoemde kaders,
waarvoor de bestuurlijke trajecten zijn doorlopen en de ambtelijke inbreng van
Hillegom is verwerkt.
Op 22 maart jl. heeft Holland Rijnland aan alle raden van de samenwerkende
gemeenten Focus 2014 verzonden. In de voor u ter inzage gelegde brief
(Decos/8951) wordt u verzocht om uw gedachten te vormen over de strategische
agenda van Focus 2014. Verder bericht deze brief over het te volgen proces naar de
vaststelling van de uitvoeringsagenda Focus 2014.
Op 1 juli 2010 komt het Dagelijks Bestuur (DB) van Holland Rijnland naar Hillegom.
U heeft dan de gelegenheid om met het DB van gedachten te wisselen en door u
gewenste aanpassingen of aanvullingen te bespreken. Als het DB de reacties van alle
15 gemeenten verwerkt heeft zal het DB in nauwe samenspraak met de colleges en
wethouders op grond van dit overdrachtsdocument, de Strategische Regioagenda
Rijnstreek en de ingekomen reacties een ontwerpuitvoeringsagenda opstellen.
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Op 27 oktober 2010 wordt voorgesteld Focus 2014, bestaande uit een door de
deelnemende gemeenteraden gedragen strategische en uitvoeringsagenda, vast te
stellen.
Argumenten:
1.1 Voorbereiding bezoek DB
•

Toelichting: Op 3 juni is er tijdens de raadsavond ruimte voor verkenning voor
uw standpuntbepaling over Focus 2014. In de raadsvergadering van 17 juni is
uw standpuntbepaling gewenst, dit ter voorbereiding op uw gesprek met het
DB van 1 juli 2010.

1.2 Vroegtijdige betrokkenheid
•

Toelichting: Holland Rijnland wil de relatie tussen de raden en Holland Rijnland
verbeteren en de betrokkenheid vergroten door de raden meer aan de
voorkant van het proces te betrekken.

Financiële dekking:
N.v.t.
Urgentie:
Om invloed uit te kunnen oefenen op de definitieve vaststelling van Focus 2014 dient
de raad goed over dit stuk geïnformeerd te zijn en hierover haar standpunten te
formuleren. Zo is de raad goed voorbereid op het gesprek dat op 1 juli a.s. met het
DB plaatsvindt. Dus is de uiterlijke behandeling in de raad op 3 en 17 juni.
Toelichting op de stappen die volgen:
•

Tijdens de raadsavond van 3 juni a.s. kunt u reageren op Focus 2014.

•

Op 1 juli a.s. komt het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland met u van
gedachten wisselen over Focus 2014. U kunt dan aangeven in welke zaken u
zich herkent, waar u graag wijzigingen in zou willen aanbrengen of waar u
aanvullingen op wilt geven.

•

In juli/augustus worden de reacties op Focus 2014 van alle raden verwerkt
door Holland Rijnland.

•

Op 15 augustus wordt het concept inclusief verwerkte reacties aan het DB
aangeboden ter goedkeuring.

•

In september wordt de Focus behandeld in de portefeuillehoudersoverleggen.

•

Eind september volgt een regiobijeenkomst voor alle raden waarin het
aangepaste concept wordt gepresenteerd en besproken.

•

Op 27 oktober 2010 wordt voorgesteld aan het Algemeen Bestuur om Focus
2014, bestaande uit een door de deelnemende gemeenteraden gedragen
strategische en uitvoeringsagenda, vast te stellen.

Aandachtspunten:
• Er is geen ombuigtaakstelling opgenomen in het stuk. Teylingen heeft tijdens
het AB van 27 februari jl. met steun van Hillegom een motie ingediend om het
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DB te verzoeken ombuigingsvoorstellen in drie scenario’s te ontwikkelen die
leiden tot ombuigingen van respectievelijk 5%, 10% en 15%.
•

De portefeuillehouder Regiozaken van Hillegom heeft aangegeven graag de
bezuinigingsvoorstellen bij de Kadernota van Holland Rijnland voor de
begroting van 2011 te zien. Het DB heeft toegezegd hier serieus mee aan de
slag te gaan.

•

Hillegom wil dat de middelen uit het RIF nu al verdeeld worden, mede gelet op
de ontwikkeling van de Greenport en het belang van de noordelijke ontsluiting
(NOG). Bezuinigingen op het RIF zijn niet acceptabel, gelet op het belang van
de projecten voor de regio.

•

Voor het overige kunnen wij ons vinden in Focus 2014.

Kanttekeningen:
Geen.
namens het college van burgemeester en wethouders,
ing. G.P. van Lierop

drs. A. Mans

secretaris

voorzitter

Ter inzage gelegd:
- Brief Holland Rijnland dd 22-03-2010 inzake uw betrokkenheid in de regionale agenda: ‘Focus
2014’
Informatie bij: s.vandewaal@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537265
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