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Beste leden van de gemeenteraad van Hillegom,  
 
Nogmaals gefeliciteerd met uw raadslidmaatschap! We hopen dat de eerste maanden 
u goed bevallen zijn. En dat u er net als wij naar uitkijkt om de komende periode onze 
mooie regio nog aantrekkelijker te maken om te wonen, te werken en te recreëren. 
Om samen de opgaven het hoofd te bieden en hopelijk weer vele successen te vieren.  
 
Eerder ontving u al de contouren van ons werkprogramma ‘Holland Rijnland 2022-
2026’ (zie bijlage). Hierin is uiteengezet met welke activiteiten we de komende vier 
jaar samen met u een aantal van de opgaven waarmee de regio geconfronteerd wordt 
willen oppakken. Zoals u weet zijn die opgaven omvangrijk en in aantal groot. Denk 
aan grote tekorten op de woningmarkt, de ontwikkelingen rondom het stikstofdossier, 
de steeds grotere impact van klimaatverandering en de noodzaak tot economische 
vernieuwing in een veranderende wereld. Samenwerking in het aanpakken van de 
opgaven is daarom noodzakelijk. ‘Holland Rijnland 2022-2026’ is ons antwoord op hoe 
wij een bijdrage willen leveren aan die uitdagingen.  
 
De basis voor ‘Holland Rijnland 2022-2026’ zijn de door het algemeen bestuur 
vastgestelde strategische documenten (de Regionale Omgevingsagenda, Regionale 
Strategie Mobiliteit en de Regionale Energiestrategie) en gesprekken met het 
Algemeen en Dagelijks Bestuur, de colleges van burgemeesters en wethouders en 
ambtenaren uit de dertien gemeenten. Toen we u kort na de gemeenteraads-
verkiezingen het werkprogramma aanboden,  gaven we al aan dat er een officiële 
zienswijzeprocedure zal plaatsvinden voorafgaand aan besluitvorming in het 
Algemeen Bestuur. In deze brief informeren we u graag verder over dit traject.  
 
Zienswijze en besluitvorming 
Op donderdag 30 juni 2022 heeft het dagelijks bestuur ‘Holland Rijnland 2022-2026’ 
officieel vrijgegeven voor het indienen van zienswijzen. We vinden het erg belangrijk 
uw reflectie op het werkprogramma te ontvangen en willen u daarvoor graag uitgebreid 
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de tijd geven. Besluitvorming over het werkprogramma zal plaatsvinden in de 
vergadering van het algemeen bestuur op woensdagavond 21 december 2022. Dit 
geeft u een aantal maanden de tijd om de inhoud van uw zienswijze te bespreken en 
deze op te stellen. Deze ontvangen wij graag uiterlijk 14 november op 
jdehaan@hollandrijnland.nl.  
 
Handreiking 
Afsluitend zijn wij verheugd dat wij een aantal van u al (persoonlijk) hebben kunnen 
spreken tijdens één van de twee raadszaterdagen in mei of tijdens het Algemeen 
Bestuur op 29 juni. Graag doen wij u nogmaals het aanbod langs te komen bij u in de 
raad om (nader) kennis te maken, om het werkprogramma en de strategische 
documenten toe te lichten en om al uw vragen te beantwoorden, opmerkingen te 
adresseren en het gesprek te voeren over de prioriteiten voor regionale samenwerking 
en de ambities voor de komende bestuursperiode. U kunt voor het maken van een 
afspraak contact opnemen met Joost de Haan (jdehaan@hollandrijnland.nl, 071 523 
9057) 
 
 
 
Hoogachtend, 
het Dagelijks Bestuur 
Holland Rijnland, 
de secretaris-directeur,   de voorzitter, 
 
 
 
 
 
L.P. Vokurka    H.J.J. Lenferink 


