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Onderwerp: Voorbereiding vergadering Algemeen Bestuur over de bestuurlijke organisatie. 
 
 
Geachte raad,  
 
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. Bij de bespreking over de 
voorstellen voor een nieuwe bestuurlijke organisatie is bovendien afgesproken daarvoor een 
aantal vragen expliciet aan de gemeenteraden voor te leggen. Deze volgen hieronder. 
 
Herbevestiging gevraagd 
Het Algemeen Bestuur heeft op 5 maart 2014 in een overdrachtsdocument een aantal 
richtinggevende uitspraken gedaan met betrekking tot de verdere regionale samenwerking. 
Aan de nieuwe gemeenteraden wordt gevraagd of zij deze uitspraken onderschrijven. Daarom 
zal in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 17 december een voorstel voor de 
herbevestiging van de onderstaande voorstellen worden voorgelegd. 
 
Het besluit van 5 maart komt op deze vijf uitspraken neer: 
 
1 De bestuurlijke ambitie om in het ruimtelijke, economisch- en sociaal domein samen te 

werken; 
2 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; 
3 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; 

4 Het uitvoeren en afronden van Programma van Afspraken / RIF-projecten; 
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5 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; 

 
Nu nog geen gewijzigde gemeenschappelijke regeling 
De aard van de samenwerking verandert stevig. Het aantal taken neemt af en de nadruk 
verschuift naar meer platformfunctie. Toch blijft een robuuste gemeenschappelijke regeling 
vooralsnog noodzakelijk voor de uitoefening van de overgedragen taken. Daarom is het 
wijzigen van de gemeenschappelijke regeling op 17 december 2014 nog niet nodig.  
 
Uw reactie gevraagd voor een nieuwe bestuurlijke organisatie 
Tijdens de regionale werkconferentie op 10 juli is 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 onderstaande voorstellen nader toegelicht.  
 
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 17 december willen wij graag van u 
horen hoe u denkt over de onderstaande voorstellen; 
 

1. De kleinere omvang 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.  

2. 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.  

3. 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.  

4. De frequentie van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur terugbrengen 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. 
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5. De frequentie van het aantal regionale congressen verhogen 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. 

 
 
Vervolg proces voor een nieuwe bestuurlijke organisatie 
Na de vergadering van het Algemeen Bestuur worden de reacties op een nieuwe bestuurlijke 
organisatie verwerkt in een voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling.  
Dit voorstel zal worden voorgelegd aan de vergadering van het Algemeen Bestuur in maart 
2015. Daarna wordt de gemeenteraden gevraagd in te stemmen met de wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling. De wijziging van de gemeenschappelijke regeling is pas van 
kracht nadat daarna elke gemeenteraad met de wijziging heeft ingestemd. De besluitvorming 
in de gemeenteraden is voorzien in het tweede kwartaal van 2015.  
 
Schema wijziging bestuurlijke organisatie 
 
17 december 2014 Algemeen Bestuur: 

1. Herbevestiging besluiten over #kracht15, AB 5 maart 2014 
2. Bespreking voorstellen nieuwe bestuurlijke organisatie. 

Maart 2015 
 

Algemeen Bestuur:  
Besluitvorming gewijzigde gemeenschappelijke regeling  

Maart/ Juni 
2015  

Gemeenteraden:  
Besluitvorming over gewijzigde gemeenschappelijke regeling  
 

 1 Juli 2015 Inwerkingtreding nieuwe gemeenschappelijke regeling 
 
Parallel aan de besluitvorming over de nieuwe bestuurlijke organisatie is de reorganisatie van 
de ambtelijke organisatie in gang gezet. De nieuwe ambtelijke organisatie start op 1 april 
2015. Daarmee wordt de bezuinigingsdoelstelling behaald. De periode van 1 april 2015 tot 1 
april 2016 zal nodig zijn om de gehele transitie vorm te geven. 
 
Schema wijziging ambtelijke organisatie 
1 april 2015 
 

Start nieuwe ambtelijke organisatie      
 

1 april 2016  Transitie gereed 
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Mocht u vragen hebben over de voorstellen voor een nieuwe bestuurlijke organisatie of over 
de notitie “Holland Rijnland 2015, op naar een flexibele samenwerking”, en het op prijs stellen 
om over deze voorstellen nog nader in gesprek te gaan, dan komt een delegatie van het 
Dagelijks Bestuur natuurlijk graag bij u langs. 
 
Voor verdere informatie over het project #kracht15 verwijzen wij u ook graag naar de 
website: www.hollandrijnland.net . Onder de knop Kracht15 treft u de informatie aan. 
 
Hoogachtend, 
het Dagelijks Bestuur 
Holland Rijnland, 
de secretaris,    de voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
R. van Netten    H.J.J. Lenferink 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 1: Notitie “Holland Rijnland 2015, naar een flexibele samenwerking” 
Bijlage 2: Besluit Algemeen Bestuur 5 maart 2014, “#Kracht15 Positionering en Profilering 
Holland Rijnland”. 


