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1 Algemene beschouwingen 

 
Een belangrijke mijlpaal, een punt om te markeren en vooruit te kijken. Zo beschouwt het Dagelijks 

Bestuur deze begroting. De veertien samenwerkende gemeenten hebben in de vergadering van het 

Algemeen Bestuur van 16 december 2015 de gezamenlijke ambitie vastgesteld in de Inhoudelijke 

Agenda 2016 – 2020. Zoals afgesproken in het Algemeen Bestuur van 25 juni 2015 is de begroting 

aangepast en uitgewerkt na vaststelling van de Inhoudelijke Agenda 2016 - 2020. Dit passend binnen 

het afgesproken financiële kader (om te komen tot een bezuiniging van 25% ten opzichte van 2013 in 

2017).  

 

De rol van de organisatie Holland Rijnland  

Holland Rijnland staat ten dienste van de veertien gemeenten en geeft op concrete en waardevolle 

manier invulling aan de lobby- en platformrol die van de organisatie verlangd en gevraagd wordt; In de 

juiste balans tussen initiëren van projecten en programma’s en organiseren van samenwerking. 

Holland Rijnland streeft ernaar ambtenaren en bestuurders van de aangesloten gemeenten op de 

kansrijke opgaven nog meer onderling met elkaar te verbinden én met het bedrijfsleven, onderwijs, de 

provincie en het Rijk. En samenwerking in verschillende allianties te stimuleren en organiseren zodat 

gemeenten – voor zichzelf en voor elkaar – betere resultaten realiseren. 

 

De transitie van de organisatie ten behoeve van de rolverandering en het financieel afgesproken 

kader brengen ook frictie- en transitiekosten met zich mee.  

 

Focus op inhoud 

De Inhoudelijke Agenda geeft de ambitie weer van de veertien gemeenten voor de komende jaren. 

Ondanks dat op vele gebieden gewerkt wordt, zullen de twee thema’s – Energie en Jeugd - speciale 

aandacht en focus krijgen vanwege actualiteit, landelijke/provinciale ontwikkelingen en/of kansen die 

zich aandienen.  

 

Uitvoeringstaken 

De bestuurlijke belangstelling de afgelopen periode focuste weliswaar op de ambities voor de 

komende periode, zoals verwoord in de Inhoudelijke Agenda maar het grootste deel van de 

organisatie houdt zich echter bezig met uitvoerende taken. Denk hierbij aan het Regionaal Bureau 

Leerplicht, de ondersteuning van de Urgentiecommissie Woonruimteverdeling, de Regiotaxi en het 

faciliteren van het Bureau Opdrachtgeverschap Jeugd. Dit tot tevredenheid van alle betrokken 

partijen. Ook in 2017 zetten wij dit met dezelfde kwaliteit, en waar mogelijk meer, door. 

 

SMART 

Alom bestaat de behoefte om begrotingen zo SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch 

en Tijdgebonden) mogelijk op te stellen. Ook Holland Rijnland doet dat zo veel waar mogelijk maar dat 

lukt niet altijd. Voor concrete uitvoeringstaken zoals de handhaving van de leerplicht is dat ook gelukt. 

Daar waar het gaat om taken als het accumuleren van activiteiten, netwerken en lobbyen is het 

maatschappelijk effect van de inspanning (outcome) vaak moeilijk meetbaar te formuleren. 

Holland Rijnland start in 2016 een traject om samen met de gemeenten te komen tot een begroting 

die “SMART-er” is. 
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Holland Rijnland bereidt een nota voor met aanknopingspunten als discussiestuk voor een 

bijeenkomst van het “klein AB” dat in juni 2016 wordt gehouden. 

Daarnaast wordt vanuit de inhoudelijke portefeuillehouder-overleggen samen met de gemeenten 

gekeken naar de indicatoren die aansluiten bij de geformuleerde speerpunten. Tevens wordt de relatie 

gelegd met de door het rijk geformuleerde en in de nieuwe BBV vastgelegde verplichte 

beleidsindicatoren.  

 

Andere financiële opgaven 

De realisatie van 25% (of meer) bezuinigen wordt gerealiseerd in 2017. Daarbij is tevens het probleem 

van de rentederving (een tekort in de begroting van € 215.000), zoals in de kadernota gemeld, 

opgelost. Ook is voorzien in een dekking voor het programma cofinanciering van € 268.500. 

Daarmee is tevens de maximale bezuinigingsruimte gerealiseerd die binnen de huidige situatie en de 

huidige dienstverlening kan worden behaald. Dit betekent dat scherper zal worden gestuurd op 

capaciteit en middelen met als gevolg dat eventueel extra werk waar om gevraagd wordt door 

gemeenten bij hen moet worden teruggelegd, dan wel apart in rekening gebracht. 

 

 

Organisatie Holland Rijnland  

Tot slot meer over de interne ontwikkelrichting van Holland Rijnland vanaf de invulling van het 

formatieplan. Holland Rijnland werkt in een omgeving waarin verandering een constante is. Daarom is 

het van belang dat het management van de organisatie een werkwijze hanteert gericht op continu 

initiëren, begeleiden, monitoren en implementeren van veranderingen. Hierbij is het essentieel om in 

te spelen op wat bestuurders en samenwerkingspartners van een Holland Rijnland vragen en 

verwachten.  

 

De organisatieontwikkeling om dit doel te bereiken bestaat uit twee sporen. Enerzijds het uitwerken en 

uitvoeren van een MT werkplan, anderzijds het verder intensiveren van de interne samenwerking.  

 

In het nieuwe MT werkplan krijgen het opleidingsplan, resultaatafspraken, functioneren en beoordelen, 

motivatie, teambuilding én gezondheidsbeleid een plaats. De communicatie en uitwerking wordt 

gestructureerd aan de hand van het 7S-raamwerk van McKinsey. De ‘harde’ elementen van het 7S-

raamwerk zijn Strategie, Structuur en Systemen én de ‘zachte’ elementen zijn Stijl, gedeelde waarden 

(Shared values), vaardigheden (Skills), personeel (Staff). In 2016 zet het managementteam de eerste 

stappen met onder meer de actualisatie van het opleidingsplan. Het versterken van 

netwerkvaardigheden staat daarbij centraal. Daarbij gaat het om de competentie én het goed inzetten 

van (digitale) instrumenten. Deze lijn wordt in 2017 verder doorgezet. 

De veertien aangesloten gemeenten vormen gezamenlijk een regio die gelegen is tussen de 2 

metropoolregio’s Amsterdam en Rotterdam. De regio wordt gekenmerkt wordt door een grote 

verscheidenheid voor inwoners om te wonen, werken en recreëren én voor het bedrijfsleven en de 

wetenschap. De diversiteit is de kracht van de regio. Holland Rijnland wil een wezenlijke bijdrage 

leveren aan het behoud én versterken daarvan. Door in gezamenlijkheid kansen te zien, pakken en 

realiseren. Holland Rijnland faciliteert samenwerking tussen gemeenten waarmee zij profiteren van 

meer slagkracht en grotere impact. Zo zijn de gemeenten met elkaar in staat zijn het antwoord te 

geven en te zijn op ontwikkelingen in en buiten de regio. 
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Met de medewerkers wordt waarderend verkend hoe we de interne samenwerking kunnen 

bevorderen. Aan de hand van voorbeelden van wat er goed werkt (Appreciative Inquiry) wordt de 

werkwijze aangepast en de samenwerking verder verbeterd. Het doel is de focus te verleggen van 

problemen naar perspectief en verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap en samenwerken.  
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