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Nr.     3. Bestuur\5319  

B&W-besluit   04-11-2014 

Uitwisseling    

Raad    11-12-2014 

Agendanummer   10 

 

Onderwerp:  

 Onderschrijven  uitspraken overdrachtdocument en mening vormen over notitie 

"Holland Rijnland 2015, naar een flexibele samenwerking" 

 

 

Wij stellen voor:  

1. De volgende ambities te onderschrijven: 

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

samen te werken; 

- Het vernieuwen van de gemeenschappelijke regeling, met voor wat betreft het 

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

aangepast takenpakket; 

- Het inzetten van Holland Rijnland voor gezamenlijke lobby en 

belangenbehartiging (zoals gesprekken met andere overheden) waarbij ruimte 

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

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

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

individuele gemeenten samenwerking te organiseren. De samenwerking op 

regionaal niveau moet complementair zijn aan de samenwerking op 

clusterniveau. Op deze wijze voorkomen we dat onderwerpen dubbel worden 

opgepakt of dat onderwerpen tussen wal en schip belanden en blijven liggen. 

 

2. In te stemmen met een verkleining van het Algemeen Bestuur. 

 Het Algemeen Bestuur bestaat nu uit 47 leden. Omdat het karakter en het aantal 

 taken van de samenwerking vermindert, wordt voorgesteld om het Algemeen 

Bestuur te verkleinen tot 2 leden per gemeente. 

 

3. In te stemmen met de eenduidige samenstelling van het Algemeen Bestuur. 

 Het Algemeen Bestuur bestaat nu uit delegaties die wisselend zijn samengesteld 

uit burgemeesters, wethouders en/ of raadsleden. Door de wisselende 

samenstelling is er sprake van een wisselende informatiepositie. Voorgesteld wordt 

om te komen tot een eenduidige samenstelling van het Algemeen Bestuur en te 

kiezen of voor raadsleden of collegeleden of voor een gemengd samengestelde 

delegatie. En daarbij de vraag of er commitment bestaat voor een 

meerderheidsbesluit over deze samenstelling, ook al is heeft dat niet de eigen 

voorkeur. 
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4. Instemmen met een extra lid in het Algemeen Bestuur voor delegaties met een lid 

in het Dagelijks Bestuur. 

 De Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) schrijft voor dat het Dagelijks 

Bestuur gevormd moet worden uit leden van de colleges van burgemeester en 

wethouders en lid moeten zijn van het Algemeen Bestuur. Op dit moment maken 

de leden van het Dagelijks Bestuur onderdeel uit van de gemeentelijke delegaties 

aan het Algemeen Bestuur. Dit leidt er toe dat leden van het Dagelijks Bestuur 

naast het regionaal belang ook het “eigen” gemeentelijk belang in het Algemeen 

Bestuur moeten vertegenwoordigen. Om deze rollen te scheiden wordt voorgesteld 

om de leden van het Dagelijks Bestuur als extra leden toe te voegen aan het 

Algemeen Bestuur met een minimaal stemgewicht. 

 

5. Instemmen met het terugbrengen van de frequentie van de vergaderingen van het 

Algemeen Bestuur naar minimaal 2 keer per jaar. 

 De gemeenschappelijke regeling schrijft nu voor dat het Algemeen Bestuur 

minimaal 4 keer per jaar vergadert. Minder taken maakt het mogelijk om het aantal 

 vergaderingen terug te brengen naar twee keer per jaar. 

 

6. Instemmen met de frequentie van het aantal regionale congressen, tot minimaal 2 

keer per jaar. 

 Vanuit verschillende gemeenten is aangegeven dat er wel meer behoefte bestaat 

aan ontmoeting, kennisdeling en netwerken op regionale bijeenkomsten. 

Voorgesteld wordt om de frequentie van de regionale congressen te verhogen van 

minimaal 1 keer per jaar naar minimaal 2 keer per jaar. 

 

Bestaand kader:  

Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland 

 

Doelstelling:  

Vernieuwen van de gemeenschappelijke regeling, meer op clusterniveau 

samenwerken.  

 

Inleiding: 

Op 10 juli 2014 vond de regionale werkconferentie plaats over de koers van de 

regionale samenwerking Holland Rijnland. Vanuit alle colleges van burgemeester en 

wethouders waren delegaties vertegenwoordigd. Aan de hand van twee presentaties 

zijn voorstellen voor een nieuwe bestuurlijke en ambtelijke organisatie besproken. 

Tijdens de regionale conferentie bleek ook dat onder de nieuwe colleges van 

burgemeester en wethouders brede steun bestaat voor de richtinggevende uitspraken 

van het Algemeen Bestuur van 5 maart jl. 

 

Bij de regionale werkconferentie is afgesproken dat het Algemeen Bestuur gevraagd 

zal worden deze richtinggevende uitspraken te herbevestigen. Aan de gemeenteraden 

wordt daarom voorgelegd of zij de uitspraken willen onderschrijven. 
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Tijdens de regionale werkconferentie op 10 juli is ook afgesproken dat de 

gemeenteraden expliciet gevraagd wordt zich over een aantal voorstellen uit te 

spreken. Deze voorstellen gaan allemaal over de bestuurlijke organisatie van het 

Algemeen Bestuur en het betrekken van de gemeenteraden bij het regionale 

samenwerken. In de begeleidende notitie “Holland Rijnland 2015, naar een flexibele 

samenwerking” worden bovenstaande voorstellen nader toegelicht. 

 

Argumenten: 

1.1 Er zijn geen veranderingen in de omstandigheden die de reeds gedane uitspraken 

belemmeren. 

De uitspraken kunnen onderschreven worden omdat deze passen binnen de 

doelstelling van het #Kracht 15 project. 

 

2.1 Het karakter en het aantal taken van de samenwerking vermindert. 

Overleggen zullen meer op clusterniveau georganiseerd worden. Een kleiner AB is een 

logisch gevolg. 

 

3.1 Zodat er onder de leden een gelijke informatiepositie bestaat. 

In ons coalitieakkoord is vastgelegd dat bij een gemeenschappelijke regeling die 

beleidsgeoriënteerd  is, deelname van raadsleden in het AB mogelijk is. De voorkeur 

gaat in dit geval dan ook uit naar raadsleden in het Algemeen Bestuur. Het AB van op 

de uitvoering georiënteerde regelingen zou naar onze mening moeten zijn 

samengesteld uit bestuurders. 

 

4.1 Het is van belang om de rol van DB-lid en AB-lid te scheiden. 

Belangenverstrengeling wordt hiermee voorkomen. Het toevoegen van een extra AB-

lid is dan ook wenselijk. 

 

5.1 Door het terugbrengen van het aantal taken, kan ook de frequentie van 

vergaderen omlaag. 

De bestuurlijke drukte wordt hiermee ook teuggedrongen. 

 

6.1 Vanuit verschillende gemeenten is deze wens kenbaar gemaakt. 

Door de veranderende rol van Holland Rijnland is er ook behoefte aan een andere 

vorm van samenkomen. Regionale congressen zijn hier een goed voorbeeld van. 

 

Financiële dekking: 

N.v.t. 

 

Participatie: 

N.v.t. 
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Urgentie: 

Op 17 december 2014, tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur, wordt om 

een reactie gevraagd. 

 

Kanttekeningen: 

Geen 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Brief Holland Rijnland dd 09-10-2014 inzake voorbereiding vergadering AB over de bestuurlijke organisatie  

Informatie bij: mw. M. Waterreus, m.waterreus@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 337
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Onderwerp: 

Onderschrijven  uitspraken overdrachtdocument en mening vormen over notitie 

"Holland Rijnland 2015, naar een flexibele samenwerking". 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet, 

 

besluit:  

 

1. De volgende uitspraken te onderschrijven: 

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

samen te werken; 

- Het vernieuwen van de gemeenschappelijke regeling, met voor wat betreft het 

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

aangepast takenpakket; 

- Het inzetten van Holland Rijnland voor gezamenlijke lobby en 

belangenbehartiging (zoals gesprekken met andere overheden) waarbij ruimte 

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

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

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

individuele 

gemeenten samenwerking te organiseren.  

2. Instemmen met de kleinere omvang van het Algemeen Bestuur. 

3.  Instemmen met een meerderheidsbesluit over een eenduidige samenstelling van 

het Algemeen Bestuur. 

4.  Instemmen met een extra lid in het Algemeen Bestuur voor delegaties met een lid 

in het Dagelijks Bestuur. 

5.  Instemmen met het terugbrengen van de frequentie van de vergaderingen van het 

Algemeen Bestuur naar minimaal 2 keer per jaar. 
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6. Instemmen met de frequentie van het aantal regionale congressen, tot minimaal 2 

keer per jaar. 

 

Aldus besloten in de vergadering van 11 december 2014 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 

 


