In Holland Rijnland werken samen:
Alphen aan den Rijn, Hillegom,
Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,
Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop,
Noordwijk, Noordwijkerhout,
Oegstgeest, Teylingen,
Voorschoten en Zoeterwoude

1.

Onderwerp

Inhoudelijke Agenda Holland Rijnland 2016 - 2020
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X
X
X
X

3.
4.

Regionaal belang
Behandelschema:
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Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur
Platformtaak volgens gemeente
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5.

Advies PHO

PM: nog in te voegen

6.

Reden afwijking eerdere
besluitvorming en wijze
afwijken

n.v.t.

7.

Essentie van het voorstel
(annotatie zoals op agenda staat)

8.

Inspraak

Instemmen met de Inhoudelijke Agenda 2016 –
2020 waarin de inhoudelijke thema’s staan
beschreven waar Holland Rijnland als
netwerkorganisatie zich in 2016 en verder op gaat
richten. Dit als uitwerking van de
Samenwerkingsagenda, zoals vastgesteld door het
Algemeen Bestuur op 5 maart 2014.
Nee

9.

Financiële gevolgen

10.

Bestaand Kader

Financiële gevolgen worden vertaald in de
begroting 2016. Het financieel kader, minimaal
25% reductie van de inwonerbijdrage zoals die in
2013 was, is leidend.
Relevante regelgeving:
Eerdere besluitvorming: Samenwerkingsagenda,
5 maart 2014. Herbevestigd in Algemeen Bestuur
17 december 2014

11.

Lokale context
(in te vullen door griffier)

info@hollandrijnland.net
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden
Postbus 558, 2300 AN Leiden
Telefoon (071) 523 90 90

www.hollandrijnland.net
IBAN nr. NL87BNGH0285113992
KvK nr. 27365539
BTW nr. NL813768068B01

Adviesnota AB
Vergadering:

Algemeen Bestuur

Datum:

16 december 2015
Tijd: 20.00-23.00 uur
Gemeentehuis van Alphen
aan den Rijn
04

Locatie:
Agendapunt:
Kenmerk:

Onderwerp:
Inhoudelijke Agenda Holland Rijnland 2016 - 2020

Beslispunten:
1. De Inhoudelijke Agenda Holland Rijnland 2016 – 2020 vast te stellen.
Inleiding:
De Inhoudelijke Agenda 2016 - 2020, zoals die nu voorligt maakt deel uit van het
besluitvormingsproces rond de transitie van de samenwerking binnen Holland Rijnland. De
Inhoudelijke Agenda is de uitwerking van de Samenwerkingsagenda zoals vastgesteld door
het AB (17 december 2014). In de Inhoudelijke Agenda zijn de kansen voor regionale
samenwerking geduid en de rolverandering voor de organisatie Holland Rijnland. Dit is de
agenda van het nu.
Uit de Samenwerkingsagenda zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 17 december
2014 komen de volgende punten naar voren:
 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 samen te werken te faciliteren of te organiseren.
De Inhoudelijke Agenda 2016 - 2020 is de vertaling van deze uitgangspunten. Hiermee wordt
het kader geschetst van waaruit vanaf 2016 gewerkt wordt. Waar welke kansen liggen voor
de regio. Daarnaast staat hierin wat gedaan gaat worden door de organisatie Holland
Rijnland. Veelal is dit met een aangepaste inzet en andere rol t.o.v. de huidige situatie. Zo
zijn de activiteiten op het gebied van Verkeer en Vervoer gehalveerd. De rol op een aantal
projecten binnen het Regionaal Investeringsfonds is veranderd doordat projecten naar de
uitvoering zijn gegaan en het een lokaal inpassingsvraagstuk is geworden. Wel is er
bijvoorbeeld blijvend aandacht voor de ‘going concern’-taken, zoals de afstemming met het
fijnmazig verkeersnetwerk en de lopende OV-concessie.
De Inhoudelijke Agenda 2016 – 2020 is een dynamisch document. Uitgangspunt is dat de
gemeenten de inhoudelijke agenda van Holland Rijnland bepalen, waarbij de regionale
organisatie ook beschikbaar is voor opdrachten van de gemeenten. De nieuwe organisatie
Holland Rijnland is een netwerkorganisatie waarin wordt samengewerkt door ambtenaren in
dienst van de regionale organisatie en ambtenaren vanuit de deelnemende gemeenten. Deze
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laatste ‘flexibele schil’ geeft ruimte om gebruik te maken van ieders expertise en in te spelen
op nieuwe ontwikkelingen.
Beoogd effect:
Op basis van deze Inhoudelijke Agenda 2016 – 2020 het ‘regionaal organiseren’ inhoud te
geven. Deze inhoud wordt niet voor de komende jaren vastgezet, maar het vetrekpunt voor
een dynamische agenda. Op deze wijze kan actief worden ingespeeld op kansen in en voor de
regionale samenwerking.
Argumenten:
1.
De Inhoudelijke Agenda 2016 - 2020 bepaalt de samenwerkingsinzet voor de
komende jaren.
De voorliggende Inhoudelijke Agenda 2016 - 2020 is een uitwerking van de vastgestelde
samenwerkingsagenda. Het beschrijft de kansen voor regionale samenwerking en de taken
van de organisatie Holland Rijnland in de komende periode. Aangegeven wordt op welke
beleidsthema’s ingezet wordt en welke rol Holland Rijnland hierin kan vervullen.
2.
De inhoudelijke agenda is de basis voor de begroting 2016 - 2020
In de Herziene begroting 2016 worden de budgetten en formatiekosten nader uitgewerkt aan
de hand van deze Inhoudelijke Agenda 2016 -2020. De Herziene begroting 2016 wordt op
advies van het PHO BenM geagendeerd in het Algemeen bestuur van 23 maart 2016.
Kanttekeningen/risico’s:
1. De bestuurlijke focus ligt op deze Inhoudelijke Agenda. Het betreft hier de kansen
voor de regionale samenwerking voor de komende periode en de doorzetting van een
aantal lopende taken. De inzet van Holland Rijnland wordt hierin uitgevoerd door de
Strategische Eenheid (ongeveer 12 fte). Hiervan wordt een deel aangewend voor de
taken die Holland Rijnland structureel uitvoert voor de gemeenten, zoals bijvoorbeeld
het Regionaal Bureau Leerplicht, de Urgentiecommissie woonruimteverdeling en de
Regiotaxi. Daarnaast wordt de Tijdelijke Werkorganisatie Jeugd gefaciliteerd. Het
grootste deel van de verdere ambtelijke organisatie is betrokken bij deze uitvoerende
taken.
2. Niet expliciet is in de Inhoudelijke Agenda beschreven wat Holland Rijnland niet meer
gaat doen. Het gaat dan in het bijzonder om de uitvoerende taken die nu nog wel
onderdeel zijn van het takenpakket. Eerder is vastgelegd dat deze taken niet bij
Holland Rijnland worden belegd. Tenzij blijkt dat dit de beste plek is om dit te
organiseren (efficiency, schaal, etc.).
Op het gebied van de uitvoerende taken worden de volgende uitvoeringsactiviteiten
niet meer gedaan:
- Toerisme: beheer en onderhoud Routesystemen
- Toerisme en recreatie: onderhoud sloepennetwerk
- Regionale Verkeer- en Milieukaart
Deze taken worden niet meer door Holland Rijnland gedaan, maar wel elders belegd.
Momenteel vindt met de stakeholders op deze dossiers overleg plaats hoe dit het
beste georganiseerd kan worden.
Financiën:
N.v.t.
Communicatie:
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Na vaststelling wordt dit gecommuniceerd aan de colleges, gemeenteraden en wordt de
Inhoudelijke Agenda 2016 - 2020 gepubliceerd op de website.
Evaluatie:
De Inhoudelijke Agenda 2016 – 2020 wordt samen met de gemeenten jaarlijks geactualiseerd
bij de begroting.
Bijlagen:
1. De inhoudelijke agenda Holland Rijnland 2016
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