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3 Programmaplan 

De gemeenten in Holland Rijnland willen vormen van samenwerking die gekenmerkt worden door 

optimale flexibiliteit, lage kosten, grotere betrokkenheid van de deelnemende gemeenten 

(nabijheid), georganiseerde ontmoeting en uitwisseling van kennis en ideeën en een slagvaardige 

en actiegerichte organisatie gericht op maatschappelijk relevante projecten. Vanuit deze wens heeft 

Holland Rijnland de volgende doelstelling: 

 

Voor de inzet van de organisatie Holland Rijnland voor de realisatie van de Inhoudelijke Agenda zijn 

vijf rollen te onderscheiden:  

 Platform voor ontmoeten en netwerken, kennis en ervaringen delen: Het organiseren van regionale 

afstemming van thema’s die de regio aangaan en het organiseren van allerlei gelegenheden voor 

de veertien gemeenten om ideeën te delen, kennis uit te wisselen, belangen in te brengen en 

thema's te agenderen.  

 Afstemming en coördinatie van beleidskaders en uitgangspunten: Afstemmen en coördineren van 

gezamenlijke beleidskaders en -uitgangspunten, waarna uitvoering lokaal of subregionaal 

plaatsvindt (‘regionaal voorkoken, lokaal afbakken’). Gemeenten zijn veelal zelf verantwoordelijk 

voor het opstellen van voorstellen. Holland Rijnland faciliteert en coördineert de besluitvorming op 

ambtelijk en bestuurlijk niveau.  

 Lobby en belangenbehartiging: Optreden naar provincie, rijk en andere belangrijke gremia om de 

doelen van de regio te bereiken (via lobby en subsidiewerving). Holland Rijnland vormt hiervoor 

kansrijke allianties en fungeert tevens als aanspreekpunt in formele trajecten, zoals herziening van 

een provinciale structuurvisie.  

 Signalering nieuwe ontwikkelingen: Het signaleren en benoemen van nieuwe ontwikkelingen, 

bijvoorbeeld op het gebied van wetgeving en maatschappelijke trends. Hieronder valt ook zicht 

hebben op het subsidielandschap en het signaleren van mogelijkheden voor cofinanciering.  

 Uitvoering programma’s, taken en opdrachten: Voor een aantal specifieke opgaven voert Holland 

Rijnland concrete taken uit: onder meer de Urgentiecommissie Woonruimteverdeling, 

Opdrachtgeverschap Jeugdhulp en het Regionaal Bureau Leerplicht.  

 

In de ‘nieuwe’ organisatie Holland Rijnland zal de nadruk komen te liggen op de platformfunctie, 

signaalfunctie en belangenbehartiging. Het ontwikkelen van beleid wordt vooral opgepakt door 

gemeenten. Holland Rijnland kan wel initiëren in kansrijke nieuwe sectoren maar dit zal dan vooral 

vanuit de platformfunctie (gemeenten) verder afgestemd en ontwikkeld moeten worden. 

 

In dit hoofdstuk staan vijf programma’s beschreven: 

 De Inhoudelijke Agenda inclusief het uitvoeringsonderdeel Leerplicht; 

 Cofinanciering  

 Bestuur en Middelen. 

 Opdrachtgeverschap Jeugdhulp. 

 Frictie en transitiekosten.  

Holland Rijnland draagt binnen de regio zorg voor een optimale verbinding, ontmoeting en samenwerking op 

ruimtelijk, economisch en sociaal gebied. 
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Per programma wordt weergegeven: de doelstellingen, wat de organisatie Holland Rijnland gaat doen 

om deze doelstellingen te bereiken en de kosten.  

 

Leeswijzer begrotingstabellen 

1. Inhuur: kosten inhuur derden die rechtstreeks ten laste van projecten in de programma’s komen; 

2. Programmakosten: kosten voor leveringen, goederen en diensten die rechtstreeks ten laste van 

projecten in de programma’s komen; 

3. Kosten werkorganisatie: kosten voor personeel, huur gebouw e.d. die via toerekening van uren 

verdeeld worden over de projecten in de programma’s; 

4. Bijdragen van derden: baten die rechtstreeks ten gunste van projecten in de programma’s komen. 

Het gaat voornamelijk om subsidies van Rijk en provincie of bijvoorbeeld leges; 

5. Gemeentelijke bijdragen: Reguliere inwonerbijdrage, bijdrage voor opdrachtgeverschap Jeugdzorg 

en Frictie en Transitie. 

 

Rekening 2015
Begroting 

2016

Begroting 

2017
Jaarschijf 2018 Jaarschijf 2019 Jaarschijf 2020

lasten 5.898.752 5.438.938 5.685.571 5.647.329 5.647.329 5.633.223

baten 7.560.261 5.438.938 5.685.571 5.647.329 5.647.329 5.633.223

saldo 1.661.508 0 0 0 0 0

lasten 2.791.948 1.703.166 1.116.846 1.108.199 1.108.199 1.122.305

baten 1.427.588 1.703.166 1.116.846 1.108.199 1.108.199 1.122.305

saldo -1.364.360 0 0 0 0 0

lasten 1.469.582 1.397.604 2.031.885 2.020.773 2.020.773 2.020.773

baten 1.657.444 1.397.604 2.031.885 2.020.773 2.020.773 2.020.773

saldo 187.862 0 0 0 0 0

lasten 716.198 579.242 493.278 321.300 321.300 321.300

baten 0 465.850 493.278 321.300 321.300 321.300

saldo -716.198 -113.392 0 0 0 0

lasten 0 268.500 268.500 268.500 268.500 268.500

baten 0 268.500 268.500 268.500 268.500 268.500

saldo 0 0 0 0 0 0

-231.187 -113.392 0 0 0 0

stortingen 0 0 0 0 0 0

onttrekkingen 609.000 113.392 0 0 0 0

609.000 113.392 0 0 0 0

377.813 0 0 0 0 0

Mutaties reserves

Saldo van baten en lasten

Saldo mutaties reserves

Resultaat

Programma Inhoudelijke 

Agenda

Programma Bestuur en 

Middelen

Programma 

Opdrahtgeverschap Jeugd

Programma Frictie en 

transitie

Programma cofinanciering

Tabel 7 de programmabegroting 

 

Grote verschillen tussen de begrotingen 2016 en 2017 worden toegelicht bij de diverse onderdelen. 
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3.1 Programma Inhoudelijke Agenda 

 

Vier ambities geven in de komende jaren binnen verschillende domeinen richting aan de regionale 

samenwerking in Holland Rijnland. Deze ambities zijn beschreven in de Inhoudelijke Agenda, een 

nieuwe strategische agenda voor de veertien gemeenten van Holland Rijnland (zie Inhoudelijke 

Agenda 2016-2020 Holland Rijnland, vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 december 2015).  

 

De Strategische Eenheid van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland zal de ambities en daarbij 

behorende taken uitvoeren in samenwerking met de deelnemende gemeenten, maatschappelijke 

partners en ondernemers. In dit hoofdstuk staat kort beschreven welke ambities Holland Rijnland 

heeft, welke speerpunten daarbij horen om deze ambities te concretiseren en wat Holland Rijnland 

hiervoor gaat doen in 2017.  

 

De vier domeinen binnen de Inhoudelijke Agenda zijn: Maatschappij, Economie, Leefomgeving en 

Netwerkorganisatie. De begroting van de totale Inhoudelijke Agenda is in onderstaande tabel 

weergegeven.  

 

Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Jaarschijf 2018 Jaarschijf 2019 Jaarschijf 2020

Inhuur 0 0 0 0 0 0

Programmakosten 2.180.033 1.782.750 1.796.015 1.796.015 1.796.015 1.796.015

Kosten werkorganisatie 3.718.719 3.656.188 3.889.556 3.851.314 3.851.314 3.837.208

Lasten 5.898.752 5.438.938 5.685.571 5.647.329 5.647.329 5.633.223

Bijdragen van derden 2.488.197 1.669.627 1.775.877 1.775.877 1.775.877 1.775.877

Bijdrage Gemeenten 5.072.064 3.769.311 3.909.694 3.871.452 3.871.452 3.857.346

Baten 7.560.261 5.438.938 5.685.571 5.647.329 5.647.329 5.633.223

Saldo baten en lasten 1.661.508 0 0 0 0 0

Stortingen in reserves 0 0 0 0 0 0

Onttrekkingen uit reserves 100.000 0 0 0 0 0

Saldo reserveringen 100.000 0 0 0 0 0

Resultaat 1.761.508 0 0 0 0 0

Tabel 8 begroting programma Inhoudelijke Agenda 
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MAATSCHAPPIJ 

 

Wat willen we bereiken? 

De ambitie van de regio Holland Rijnland is het hebben van een optimaal niveau van sociale 

voorzieningen, lokaal en regionaal, waarbij de eigen kracht van de burger centraal staat.  

 

Wij willen op het brede terrein van samenlevingsvraagstukken bereiken dat de kwaliteit, omvang en 

samenhang van voorzieningen van een goed niveau zijn. De strategische visie van onze gemeenten 

gaat uit van een integrale, vraaggerichte dienstverlening waarbij de regie (meer) bij de burger komt te 

liggen en de eigen kracht wordt ondersteund.  

 

Wat gaan wij daar voor doen? 

Concreet richten wij ons op twee speerpunten: ondersteuning van jongeren tot 27 jaar en opvang en 

huisvesting van bijzondere doelgroepen. Daarnaast geven wij uitvoering aan de Leerplicht. In de 

volgende paragrafen gaan wij dieper op deze onderwerpen in. 

 

Wat mag dit kosten?  

Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Jaarschijf 2018 Jaarschijf 2019 Jaarschijf 2020

Inhuur 0 0 0 0 0 0

Programmakosten 420.432 176.473 165.090 165.090 165.090 165.090

Kosten werkorganisatie 2.525.257 2.368.591 2.572.203 2.545.915 2.545.915 2.545.915

Lasten 2.945.690 2.545.064 2.737.293 2.711.005 2.711.005 2.711.005

Bijdragen van derden 1.371.468 802.000 822.000 822.000 822.000 822.000

Bijdrage Gemeenten 2.220.012 1.743.064 1.915.293 1.889.005 1.889.005 1.889.005

Baten 3.591.480 2.545.064 2.737.293 2.711.005 2.711.005 2.711.005

Saldo baten en lasten 645.790 0 0 0 0 0

Stortingen in reserves 0 0 0 0 0 0

Onttrekkingen uit reserves 0 0 0 0 0 0

Saldo reserveringen 0 0 0 0 0 0

Resultaat 645.790 0 0 0 0 0

Tabel 9 Begroting programmaonderdeel Maatschappij totaal 

 

[1] Ondersteuning van jongeren tot 27 jaar 

 

Wat willen we bereiken? 

Het doel van dit speerpunt is dat alle jongeren tot 27 jaar in de regio gezond en veilig opgroeien. Zij 

ontwikkelen hun talenten en kunnen zo, nu en later, naar vermogen deelnemen en bijdragen aan de 

Speerpunt 

De regio Holland Rijnland organiseert de jeugdhulp efficiënt en effectief. 
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maatschappij en de arbeidsmarkt. Jongeren die dat nodig hebben krijgen de best passende hulp 

aangeboden. De gemeenten in de regio1 hebben de gezamenlijk ambitie om:  

 De jeugdhulp effectiever en efficiënter inzetten: slim, doeltreffend en als dat kan dicht bij het gezin. 

 Een zo optimaal mogelijk toekomstperspectief op het gebied van onderwijs en werk aanbieden.  

 

Wat gaan we daarvoor doen?  

Binnen het maatschappelijk domein is een traditie opgebouwd dat gemeenten samen initiatieven 

nemen en uitwerken. Holland Rijnland levert daarbij afwisselend lichte (platformfunctie) en zwaardere 

ondersteuning (bijdrage aan de ontwikkeling van regionaal jeugdbeleid en ambtelijke en bestuurlijke 

afstemming en coördinatie). De inzet op het thema Jeugd vanuit de organisatie Holland Rijnland is ten 

eerste die van platformfunctie ten behoeve van intensieve regionale afstemming en coördinatie op 

ambtelijk en bestuurlijk niveau. Holland Rijnland levert hiertoe ook de secretaris voor het organiseren 

van bijeenkomsten, goede verslaglegging, informatievoorziening en kennisuitwisseling. Daarnaast is 

de organisatie Holland Rijnland verantwoordelijk voor het procesmanagement van de Werkagenda 

Jeugd. Deze werkagenda heeft als doel een versnelling van de transformatie van de jeugdhulp in 

gang te zetten. In 2016 is gestart met deze werkwijze, in 2017 wordt hier een vervolg aan gegeven. 

Basis voor de werkagenda zijn het regionale beleidsplan Hart voor de Jeugd en de Uitgangspunten 

toekomst Jeugdhulp Holland Rijnland.  

 

Bij de uitvoering van haar taken werkt de Strategische Eenheid nauw samen met de bij Holland 

Rijnland ondergebrachte uitvoeringsorganen. Voor de taken op het gebied van leerplicht en RMC is 

dat het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland (zie uitvoeringsonderdeel binnen dit domein). 

Voor de inkoop en transformatie van de jeugdhulp is dit de Tijdelijke Werkorganisatie 

Opdrachtgeverschap Jeugdhulp. De gemeenten in Holland Rijnland kopen de jeugdhulp gezamenlijk 

in waarbij ruimte is voor lokaal maatwerk. Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem maken gebruik 

van deze ruimte en kopen alleen die onderdelen van de jeugdhulp gezamenlijk in waar een 

rechterlijke maatregel aan ten grondslag ligt. In 2016 wordt de Werkorganisatie Opdrachtgeverschap 

Jeugdhulp ingebed in de organisatie Holland Rijnland voor de periode vanaf 2017.  

 

Holland Rijnland neemt samen met de ROC’s, sociale diensten en jeugdhulp deel aan het Erasmus+ 

project ‘Shared Responsibility’, een strategisch partnerschap van zes regio’s in Europa. Doel is om is 

jongeren die zich buiten het reguliere onderwijssysteem bevinden (18-27 jaar zonder startkwalificatie 

en jonge vluchtelingen met een verblijfstatus zonder erkende diploma’s) een betere uitgangspositie op 

de arbeidsmarkt te bieden. Hiertoe ontwikkelen we vanaf 2016 tot juli 2018 samen met andere 

Europese regio’s methodieken om non-formeel geleerde competenties herkenbaar, waardeerbaar en 

overdraagbaar te maken. Met de economische agenda’s van de clusters – zoals Economie071 – 

leggen we de verbinding met werkgevers. Dit doen we via de economische programma's clusters en 

de integrale werkgeversbenadering van gemeenten, UWV en sociale werkvoorziening in het 

Werkbedrijf. 

                                                      

 

 
1 Vanwege de integrale benadering van het sociale domein en de samenwerking met de gemeenten Wassenaar en 

Leidschendam-Voorburg is Voorschoten voor de inkoop van de Jeugdhulp aangesloten bij Haaglanden. Het Regionaal Bureau 

Leerplicht Holland Rijnland voert de leerplicht- en RMC-taken uit voor twaalf gemeenten in de regio. Alphen aan den Rijn en 

Nieuwkoop, voeren de leerplichtwet zelf uit en zijn ingedeeld in een andere RMC-regio.  
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Sinds 1 januari 2015 zijn de nieuw Wmo, de Participatie- en Jeugdwet ingegaan. De schoolverlaters 

van het Praktijkonderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs (PrO/ VSO) hebben met al deze 

veranderingen te maken. De decentralisaties houden in dat gemeenten meer beleidsvrijheid hebben 

op bovengenoemde terreinen. De PrO/ VSO scholen hebben bij uitstek een regionale functie. De 

leerlingen komen uit veel gemeenten binnen Holland Rijnland. Scholen hebben hierdoor te maken met 

beleid vanuit verschillende gemeenten. Het bevorderen van arbeidsparticipatie is belangrijk onderdeel 

van het nieuwe beleid. Doel is schoolverlaters met arbeidspotentie in te laten stromen bij reguliere 

werkgevers. Voor 2017 staat het ontwikkelen van een doorlopende lijn van school naar werk centraal. 

De scholen gaan meer inzetten op ontwikkelen van werknemersvaardigheden, waardoor kans op 

duurzame arbeidsparticipatie vergroot wordt. Het project PrO/ VSO heeft een integrale aanpak binnen 

Holland Rijnland als doel waarbij de jongere een uitstroomperspectief wordt geboden en geen jongere 

duurzaam thuis komt te zitten. Holland Rijnland biedt facilitaire ondersteuning aan het project.   

 

De verbinding tussen jeugdhulp, onderwijs, zorg, schuldhulpverlening, wonen en arbeidsparticipatie is 

essentieel om jongeren een goede start te bieden in de maatschappij. Hiervoor ligt een belangrijke 

taak bij de (clusters van) gemeenten, de centrumgemeente en de samenwerkingsverbanden voor 

voortgezet (speciaal) onderwijs. Samen dragen wij zorg voor een goede en integrale aanpak. 

 

Wat mag dit kosten? 

Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Jaarschijf 2018 Jaarschijf 2019 Jaarschijf 2020

Inhuur 0 0 0 0 0 0

Programmakosten -28.634 5.100 35.100 35.100 35.100 35.100

Kosten werkorganisatie 120.748 152.906 214.338 212.538 212.538 212.538

Lasten 92.114 158.006 249.438 247.638 247.638 247.638

Bijdragen van derden 0 0 0 0 0 0

Bijdrage Gemeenten 190.032 158.006 249.438 247.638 247.638 247.638

Baten 190.032 158.006 249.438 247.638 247.638 247.638

Saldo baten en lasten 97.918 0 0 0 0 0

Stortingen in reserves 0 0 0 0 0 0

Onttrekkingen uit reserves 0 0 0 0 0 0

Saldo reserveringen 0 0 0 0 0 0

Resultaat 97.918 0 0 0 0 0

Tabel 10 Begroting speerpunt 'ondersteuning van jongeren tot 27 jaar' 
 

[2] Opvang en huisvesting bijzondere doelgroepen 

 

 

 

Speerpunt 

De regio zorgt voor opvang en huisvesting van bijzondere doelgroepen.  
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Wat willen we bereiken? 

De regio heeft aandacht voor diegenen die extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van een 

woning of het wonen zelf. Het gaat hierbij om: 

 Het eenvoudig, transparant en effectief toewijzen van woningen in de schaarse sociale 

huurvoorraad aan huishoudens met een laag inkomen. 

 Het (doen) realiseren van de huisvestingsopgave van statushouders, arbeidsmigranten en 

contingentbewoners (mensen uit de maatschappelijke opvang, (ex-)cliënten van 

zorginstellingen, doorstroomhuizen ex-gedetineerden, etc.) door samenwerking met andere 

betrokken partijen zoals woningcorporaties, zorginstellingen, werkgevers en 

belangengroepen. 

 Het organiseren van maatschappelijke opvang en beschermd wonen. 

 Beleidsontwikkeling voor veranderingen in de woonvraag (bijvoorbeeld: door vergrijzing en de 

extramuralisering in de zorg is voldoende aanbod van woningen nodig waar zorg aan huis kan 

worden geleverd om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen). 

 

De snel groeiende druk op de woningmarkt en de afnemende budgetten voor begeleiding en 

(bouw)investering vragen niet alleen om een nadere analyse van vraag en aanbod, maar ook 

samenwerkingsmogelijkheden. De vorming van Woningmarktregio Holland Rijnland in het kader van 

de Woningwet 2015 biedt hiertoe kansen. 

 

Wat gaan we daarvoor doen?  

Het Dagelijks Bestuur heeft voor de regiogemeenten een onafhankelijk urgentiecommissie benoemd 

die toetst of woningzoekenden met voorrang in aanmerking komen voor een woonruimte. Holland 

Rijnland ondersteunt de urgentiecommissie met de beoordeling van urgentieverzoeken, de afgifte van 

urgenties en het verweer bij bezwaar- en beroepsprocedures bij de rechtbank en Raad van State. 

 

Holland Rijnland zorgt met haar maatschappelijke partners dat deze inwoners een passende 

woonruimte vinden. In 2017 ligt de focus voornamelijk op de huisvesting van vergunninghouders en 

arbeidsmigranten. De organisatie faciliteert vanuit haar platformfunctie de coördinatie en afstemming 

met gemeenten, provincie Zuid-Holland en de Veiligheidsregio. Holland Rijnland levert secretariële 

ondersteuning aan het ambassadeursteam Huisvesting Arbeidsmigranten.  

 

Holland Rijnland verkent kansrijke projecten en zorgt voor kennisdeling over zowel realisatie van 

(tijdelijke) huisvesting als beleidsontwikkeling m.b.t. opvang en huisvesting van bijzondere 

doelgroepen. Gemeenten kunnen dit als input voor de (actualisatie van) de gemeentelijke woonvisie 

benutten. 

 

De financiering van maatschappelijke opvang en beschermd wonen via de centrumgemeente stopt 

mogelijk per 2018. Het jaar 2017 wordt benut om de nieuwe financieringswijze vorm te geven. Vanuit 

het aozw is een werkgroep gestart om de beleidsmatige en financiële gevolgen voor de gemeenten 

van de decentralisatie beschermd wonen in kaart te brengen. In 2017 worden voorstellen aan de 

gemeenten gedaan. Gezamenlijke inkoop van begeleiding is hierbij een keuzemogelijkheid. 
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Wat mag dit kosten?  

Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Jaarschijf 2018 Jaarschijf 2019 Jaarschijf 2020

Inhuur 0 0 0 0 0 0

Programmakosten 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Kosten werkorganisatie 1.396 65.265 85.356 84.639 84.639 84.639

Lasten 1.396 95.265 115.356 114.639 114.639 114.639

Bijdragen van derden 0 0 0 0 0 0

Bijdrage Gemeenten 61.284 95.265 115.356 114.639 114.639 114.639

Baten 61.284 95.265 115.356 114.639 114.639 114.639

Saldo baten en lasten 59.888 0 0 0 0 0

Stortingen in reserves 0 0 0 0 0 0

Onttrekkingen uit reserves 0 0 0 0 0 0

Saldo reserveringen 0 0 0 0 0 0

Resultaat 59.888 0 0 0 0 0

Tabel 11 Begroting speerpunt ‘opvang en huisvesting bijzondere doelgroepen' 
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UITVOERINGSONDERDEEL: REGIONAAL BUREAU LEERPLICHT 
 

Het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland (verder te noemen RBL) is een uitvoerend 

onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland en beslaat in fte ongeveer de helft 

van de organisatie van Holland Rijnland. Het RBL voert de volgende taken uit voor de twaalf 

gemeenten in de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek: 

 De leerplichtfunctie (5 t/m 15 jarigen). 

 De uitvoering van de kwalificatieplicht (16- en 17 jarigen). 

 De RMC-functie (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie) ten behoeve van voortijdig 

schoolverlaters (18-23 jarigen). 

 De leerling administratie. 

 

Wat willen we bereiken? 

De missie van het RBL is het waarborgen van het recht op onderwijs van 5-23 jarigen. Door onderwijs 

kunnen jeugdigen zich ontplooien en ontwikkelen. Met het behalen van een startkwalificatie voldoen 

zij aan het minimale niveau dat nodig is om een goede kans te maken op de arbeidsmarkt en om in de 

samenleving te participeren. Een startkwalificatie is een havodiploma, een vwo-diploma of een mbo-

diploma op niveau 2 of hoger.  

 

Bij het nastreven van de missie probeert het RBL om voor iedereen die in staat is onderwijs te volgen 

een passende onderwijsplek te vinden en daarmee ook het aantal thuiszitters zo ver mogelijk terug te 

brengen. Er zijn ook jeugdigen die op basis van lichamelijke en/of psychische gronden een vrijstelling 

krijgen om niet of gedeeltelijk naar school te gaan. Dit aantal wil het RBL nog verder omlaag brengen 

in 2017. Daarnaast wil het RBL voorkomen dat leerlingen uitvallen en zonder startkwalificatie van 

school gaan.  

 

Het in beeld hebben van leerlingen is voor het RBL van groot belang. Daarvoor is niet alleen het 

voeren van een goede leerlingenadministratie belangrijk. Ook de verzuimadministratie en het 

verzuimbeleid van scholen zijn hiervoor erg belangrijk. In 2017 blijft het RBL zich inzetten om bij 

scholen en onderwijsinstellingen aandacht te vragen voor een gedegen verzuimregistratie, tijdig 

melden van verzuim en vooral aandacht voor het belang van een goed intern verzuimbeleid waarin 

leerlingen gemist worden als ze er niet zijn. 

 

Ondanks dat jongeren van 18 jaar en ouder zijn niet meer leerplichtig zijn, zet het RBL zet zich vanuit 

de RMC-functie in om voortijdig schoolverlaten van 18+ leerlingen tegen te gaan in de RMC-regio 

Zuid-Holland Noord en om voortijdig schoolverlaters weer terug naar school te begeleiden (of als 

school niet haalbaar is naar werk). Om het aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen stelt het 

Ministerie van OCW ieder jaar maximale uitvalpercentages op voor nieuwe voortijdig schoolverlaters 

per RMC-regio. Het doel is om alle voortijdig schoolverlaters tot 23 jaar met een WWB-uitkering, die 

de intellectuele capaciteiten hebben en waarbij geen belemmeringen gelden die niet binnen half jaar 

kunnen worden opgelost, onderwijs als voorliggende voorziening benutten.  
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Wat gaan we daar voor doen?  

De medewerkers van het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland nemen meldingen van 

schoolverzuim in behandeling en leveren een bijdrage aan het voorkomen en bestrijden van 

schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten.  

 

Het RBL controleert of jongeren tot 23 jaar onderwijs volgen tot zij een startkwalificatie hebben 

behaald. Wanneer jongeren niet op school ingeschreven staan worden zij door de leerplichtambtenaar 

of de mbo casemanager (afhankelijk van leeftijd) van het RBL benaderd en wordt naar een oplossing 

gezocht. In het kader van passend onderwijs is het RBL namens gemeenten gesprekspartner op 

casuïstiekniveau voor de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Ook het in kaart brengen van 

de thuiszittersproblematiek voor gemeenten is een taak die het RBL uitvoert.  

Jongeren die meer verzuimen dan de wettelijke norm of luxe verzuim of signaalverzuim vertonen, 

worden benaderd door het RBL. De inzet van het RBL is niet vrijblijvend; waar nodig zet het RBL 

(dwang)maatregelen in. Wanneer er meer speelt dan 'normaal' verzuim, heeft het RBL een 

signaalfunctie richting Jeugd- en Gezinsteams.  

 

Wanneer jongeren dreigen uit te vallen vóór het behalen van een startkwalificatie, of al uitgeschreven 

zijn uit het onderwijs, biedt het RBL trajectbegeleiding aan jongeren om hen weer op weg te helpen 

richting school en/of werk. Alle nieuwe voortijdig schoolverlaters worden direct na uitschrijving 

benaderd door het RBL voor trajectbegeleiding en alle oude voortijdig schoolverlaters zonder werk of 

inkomen worden ieder jaar proactief benaderd voor trajectbegeleiding. 

 

 In het RBL beleidsplan leerplicht en RMC 2015-2018 zijn de volgende doelstellingen opgenomen: 

 Iedereen die in staat is onderwijs te volgen vindt een passende onderwijsplek in de regio. Het RBL 

streeft er naar om het aantal thuiszitters zo ver mogelijk terug te brengen; 

 Het aantal vrijstellingen op basis van artikel 5 onder a (op basis van psychische en/of lichamelijk 

gronden) de komende periode halveren van 123 in schooljaar 2013-2014 naar 65 in 2017-2018; 

 Kwaliteit van verzuimmeldingen in het mbo moet even hoog zijn als in het voortgezet onderwijs: bij 

75% i.p.v. 25% van de meldingen wordt daadwerkelijk ongeoorloofd verzuim geconstateerd; 

 Het opvolgen van het verzuim18+ door RMC moet jongeren aantoonbaar in het onderwijs houden; 

 Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in regio Zuid-Holland Noord bedraagt maximaal het 

percentage zoals het ministerie van OCW die per doelgroep stelt; 

 Alle nieuwe voortijdig schoolverlaters worden direct na uitschrijving benaderd door het RMC voor 

trajectbegeleiding; 

 Alle oude voortijdig schoolverlaters zonder werk of inkomen worden ieder jaar proactief benaderd 

door het RMC voor trajectbegeleiding; 

 59% van de preventief ingezette RMC-trajecten werden in schooljaar 2013-2014 met een positief 

uitstroomresultaat (onderwijs of werk) afgesloten. Dit moet omhoog naar 70%; 

 40% van de curatief ingezette RMC-trajecten werden in schooljaar 2013-2014 met een positief 

uitstroomresultaat (onderwijs of werk) afgesloten. Dit moet omhoog naar 60%; 

 Alle voortijdig schoolverlaters tot 23 jaar met een WWB-uitkering die de intellectuele capaciteiten 

hebben en waarbij geen belemmeringen gelden die - al dan niet met ondersteuning - binnen een 

half jaar kunnen worden opgelost, benutten onderwijs als voorliggende voorziening. De jaarlijkse 

evaluatie van het Kansloket wordt hierbij benut om de resultaten te monitoren. 
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Het RBL werkt nauw samen met verschillende partners in de regio zoals regiogemeenten, 

(samenwerkingsverbanden van) scholen, onderwijs- en hulpverleningsinstanties en het Ministerie van 

Veiligheid en Justitie. 

 

Het werk van het RBL valt onder het speerpunt ‘Ondersteuning van jongeren tot 27 jaar’ van de 

Inhoudelijke Agenda. Voor beleidsontwikkeling (zie lopende zaken) werkt het RBL nauw samen met 

de Strategische Eenheid en het Bureau Opdrachtgeverschap Jeugdhulp.  

 

Wat mag dit kosten?  

Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Jaarschijf 2018 Jaarschijf 2019 Jaarschijf 2020

Inhuur 0 0 0 0 0 0

Programmakosten 31.484 66.383 25.000 25.000 25.000 25.000

Kosten werkorganisatie 2.035.365 1.942.506 2.116.611 2.094.153 2.094.153 2.094.153

Lasten 2.066.849 2.008.889 2.141.611 2.119.153 2.119.153 2.119.153

Bijdragen van derden 1.028.228 780.000 800.000 800.000 800.000 800.000

Bijdrage Gemeenten 1.464.960 1.228.889 1.341.611 1.319.153 1.319.153 1.319.153

Baten 2.493.188 2.008.889 2.141.611 2.119.153 2.119.153 2.119.153

Saldo baten en lasten 426.339 0 0 0 0 0

Stortingen in reserves 0 0 0 0 0 0

Onttrekkingen uit reserves 0 0 0 0 0 0

Saldo reserveringen 0 0 0 0 0 0

Resultaat 426.339 0 0 0 0 0

Tabel 12 Begroting Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland 

 

De toename van de kosten werkorganisatie worden veroorzaakt door het ook voor dit onderdeel van 

de organisatie 100% toerekenen van de algemene kosten. In 2016 was dit nog 60% 

 

 



 

 

 

 

 

 

26 

LOPENDE ZAKEN MAATSCHAPPIJ 

 

Monitorfunctie onderwijs-zorgarrangementen 

De gemeenten trekken in sub-regionaal verband op in het overleg met de samenwerkingsverbanden 

over (passend) onderwijs en onderwijs-zorgarrangementen. Het RBL monitort als uitvoerder van de 

leerplichtfunctie voor de gemeenten het aantal thuiszitters en zorgleerlingen. Het RBL adviseert 

gemeenten casuïstiek niveau over de wenselijkheid en haalbaarheid van onderwijs-

zorgarrangementen. Op geïntegreerd niveau levert het RBL hiertoe input aan de Werkorganisatie 

inkoop jeugdhulp. 

 

De strategische eenheid levert beleidscapaciteit aan het RBL voor beleidsontwikkeling voor de 

leerplicht- en RMC-functie. Vanuit de RMC-functie wordt de regionale aanpak Voortijdig 

Schoolverlaten aangestuurd. In 2017 geven we gehoor aan de oproep van het Rijk om op regionale 

schaal beleid en uitvoering te organiseren voor jongeren in een kwetsbare positie. We zorgen dat het 

VSV-beleid en toeleiding naar de arbeidsmarkt verbonden blijven. Daarnaast zorgt Holland Rijnland 

ervoor dat de ambtelijke en bestuurlijke overlegorganen hieraan worden aangepast. 

 

Het gaat dan om de toegang tot het mbo en/of de arbeidsmarkt. De gemeente Leiden vervult hierin als 

centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio en RMC-contactgemeente een coördinerende rol. 

Holland Rijnland verzorgt vanuit haar platformrol de verbinding met de regiogemeenten en is vanuit 

haar uitvoeringsverantwoordelijkheid voor de RMC-functie via het Regionaal Bureau Leerplicht 

betrokken. 

 

Inclusieve arbeidsmarkt 

Hoofddoelstelling van de Participatiewet is te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt, waarbij 

maximaal gebruik gemaakt wordt van de arbeidscapaciteit van mensen. Uit de Participatiewet vloeit 

voort dat elke arbeidsmarkt regio een werkbedrijf wordt opgericht. Het werkbedrijf vervult de rol van 

schakel tussen werkgevers en personen met een arbeidsbeperking. Het werkbedrijf Holland Rijnland 

is een netwerk van gemeenten, UWV en werkgevers en werknemers. Het netwerk wordt voorgezeten 

door centrum gemeente Leiden. Op basis van de prognose van de Stichting van de Arbeid heeft het 

werkbedrijf voor 2017 als doel om 360 banen te realiseren. Om dit doel te behalen wordt voor 2017 

een nieuw marktbewerkingsplan opgesteld waarin de strategie per branche wordt uitgewerkt. 

 

Realisatie van de banenafspraak is onderdeel van het komen tot een eenduidige 

werkgeversbenadering, waarvoor in de arbeidsmarktregio Holland Rijnland één portfolio aan 

instrumenten wordt aangeboden. Dit uit zich bijvoorbeeld in één loonkostensubsidie die door alle 

Holland Rijnland gemeenten kan worden aangeboden aan werkgevers. Holland Rijnland levert hier 

beleidsmatige ondersteuning. Daarnaast ondersteunt Holland Rijnland vanuit haar platformfunctie de 

ambtelijke-en bestuurlijke organen binnen de werkgeversdienstverlening. Holland Rijnland vult het 

secretariaat in van zowel het Bestuurlijk Overleg Werk als het Managementteam 

Werkgeversdienstverlening. 

 

De werkzaamheden van het werkbedrijf hebben nauwe relatie met arbeidsparticipatie van Pro/VSO 

jongeren en transformatie van de SW-sector. De inzet is vanuit het Rijk is dat ook het RMC hier een 
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rol in gaat vervullen. Besluitvorming hierover vindt medio 2016 plaats. Holland Rijnland verzorgt via 

het Ambtelijk Overleg participatie en de secretariaten de verbinding tussen deze ontwikkelingen.  

  

Holland Rijnland neemt deel aan het Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA). Het platform is tripartite 

georganiseerd. Hierin nemen deel: overheid, ondernemers en onderwijs. Het doel van het platform is 

het realiseren van een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Met de komst 

van het werkbedrijf Holland Rijnland is de meerwaarde van dit platform ter discussie komen te staan. 

In 2016 wordt onderzocht hoe de taken van het platform anders kunnen worden belegd in de regio. In 

begroting 2017 is de bijdrage voor het RPA (€52.990) bestemd voor onderwijs-arbeidsmarkt 

activiteiten.  

 

Volwasseneneducatie 

De gemeente Leiden is als contactgemeente van de arbeidsmarktregio (exclusief Voorschoten) 

verantwoordelijk voor het regionaal beleid ten aanzien van educatie en de inkoop van taal- en 

rekentrajecten. De organisatie Holland Rijnland faciliteert de regionale samenwerking vanuit haar 

platformfunctie en levert een programmamedewerker ten behoeve van beleidsvoorbereiding en 

uitvoering. Het samenwerkingsverband leidt de ambtelijke werkgroep Educatie om voor de regio een 

meerjarig regionaal educatieprogramma te ontwikkelen. In 2017 worden bij verschillende 

taalaanbieders taal- en rekentrajecten ingekocht voor doelgroepen die de gemeenten in de regio 

prioriteit geven. In 2017 wordt er door het rijk een evaluatie uitgevoerd om te bepalen of regionale 

inkoop van taal- en rekentrajecten voort te zetten.  

 

De organisatie levert de regiomanager voor de voortzetting van het Regionaal Bondgenootschap 

Geletterdheid en ondersteunt de uitvoering van afspraken in het Regionaal Taalakkoord van 41 

regionale partijen om laaggeletterdheid te verminderen. In 2017 worden in dit kader door alle 

bondgenoten diverse concrete activiteiten uitgevoerd voor laaggeletterden binnen en buiten hun 

organisaties. Dit zijn activiteiten als het organiseren van cursussen gericht op het herkennen en 

doorverwijzen van laaggeletterden, het verwijzingen van taalbehoeftigen naar taalscholen en het 

scholen van taalcoaches  

 

Zorg en ondersteuning 

Voor de Wmo biedt de organisatie Holland Rijnland een platform voor ambtelijk overleg en de daaruit 

voortkomende werkgroepen gericht op de verbetering van de effectiviteit, o.a. voor de thema’s 

wijkgericht werken en extramuralisering. Het samenwerkingsorgaan biedt een platform voor het 

maken van regionale afspraken op het gebied van extramuralisering in de zorg. Vanuit haar rol als 

belangenbehartiger ondersteunt Holland Rijnland de lobby en het overleg met regionaal werkende 

partijen.  

 

Voor de taken voor de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) biedt Holland Rijnland een 

platform voor de afstemming tussen gemeenten, cliëntenorganisaties en aanbieders. In 2017 worden 

de regionale afspraken over Maatschappelijke Opvang en Bescherming geïmplementeerd in de regio. 

Daarnaast worden de afspraken over preventie in de GGZ lokaal en subregionaal uitgevoerd. 

 

Cultuur 

Het doel van onze gemeenten binnen dit thema is het verhogen van de cultuurparticipatie in het 

algemeen en het verhogen van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs in het 
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bijzonder. Daarvoor biedt de organisatie Holland Rijnland het platform zodat de regionale activiteiten 

inzake de programma’s Cultuurnetwerkers en Cultuureducatie met Kwaliteit op elkaar afgestemd 

worden.  

 

In 2017 start een nieuwe periode van de rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK 2017 - 

2020). De instellingen Cultuureducatiegroep en Parkvilla zullen voor de uitvoering van deze regeling 

een activiteitenprogramma opstellen en subsidie aanvragen bij het landelijke fonds. De gemeenten in 

Holland Rijnland worden door deze instellingen gevraagd om de subsidie te cofinancieren (matchen). 

Holland Rijnland biedt een platform voor overleg en afstemming. 

 

Het is nog onduidelijk of de Provincie Zuid-Holland de subsidie voor de inhuur van cultuurnetwerkers 

vanaf 2017 voortzet. Holland Rijnland heeft vanouds de rol om het werk van de cultuurnetwerkers in 

de regio te begeleiden. 

 

Doelgroepenvervoer 

Onderdeel van het maatschappelijke domein is het regionaal organiseren van het Wmo-doelgroepen 

vervoer en het bieden van een platform voor de sub-regionale uitwerking van het totale 

doelgroepenvervoer. Zie voor nadere toelichting op dit onderwerp het onderdeel ‘Lopende zaken 

Leefomgeving’ van de begroting. 

 

Wat mag dit kosten? 

Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Jaarschijf 2018 Jaarschijf 2019 Jaarschijf 2020

Inhuur 0 0 0 0 0 0

Programmakosten 417.583 74.990 74.990 74.990 74.990 74.990

Kosten werkorganisatie 367.748 207.915 155.898 154.584 154.584 154.584

Lasten 785.331 282.905 230.888 229.574 229.574 229.574

Bijdragen van derden 343.240 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000

Bijdrage Gemeenten 503.736 260.905 208.888 207.574 207.574 207.574

Baten 846.976 282.905 230.888 229.574 229.574 229.574

Saldo baten en lasten 61.645 0 0 0 0 0

Stortingen in reserves 0 0 0 0 0 0

Onttrekkingen uit reserves 0 0 0 0 0 0

Saldo reserveringen 0 0 0 0 0 0

Resultaat 61.645 0 0 0 0 0

Tabel 13 Begroting lopende zaken maatschappij 
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ECONOMIE 

 

Wat willen wij bereiken? 

De ambitie van de regio Holland Rijnland is koploper te zijn in het toepassen van economische en 

technologische innovaties.  

 

Wat gaan wij daar voor doen? 

De economische opgaven waar onze gemeenten voor staan, pakken we in eerste instantie op in een 

kleiner regionaal verband. Een paar heel belangrijke regionale opgaven doen we echter samen op de 

schaal van Holland Rijnland. Het gaat om het versterken van de economische topsectoren Bio- en 

Lifescience, Greenports (Tuinbouw), Space (HighTech) en Biobased Economy. Deze sectoren zijn 

voor al onze gemeenten belangrijk, hetzij direct door aanwezigheid binnen de gemeente, hetzij 

indirect doordat deze sectoren vragen om nabije aantrekkelijke expatmilieus, hooggekwalificeerde 

medewerkers, kennisinstellingen en toeleveranciers. Versterking van de topsectoren levert meer 

werkgelegenheid voor de hele regio. De opgave voor de ontwikkeling van het Bioscience cluster wordt 

door Leiden opgepakt. De andere topsectoren vragen om regionale afstemming. Ook het vraagstuk 

van energietransitie naar duurzame en decentrale bronnen van elektriciteit en warmte vraagt om een 

regionale aanpak. Voor onze regio zien we ook grote kansen voor betere beheersing van mobiliteit 

door de toepassing van technologie en een data gedreven aanpak.  

De Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ), Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), 

en de provincie Zuid-Holland hebben een Regionale Investeringsstrategie voor de Zuidelijke Randstad 

opgesteld waarin een aantal regionale economische opgaven uit de verschillende speerpunten zijn 

opgenomen die in 2017 verder worden uitgewerkt of gerealiseerd worden. Drechtsteden en de 

gemeente Leiden/Holland Rijnland participeren hierin. De nadruk daarbij ligt op groenprojecten en de 

Campus Leiden, de treinverbinding Leiden-Utrecht, greenports en space. 

 

Wat mag dit kosten? 

Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Jaarschijf 2018 Jaarschijf 2019 Jaarschijf 2020

Inhuur 0 0 0 0 0 0

Programmakosten 61.539 126.000 86.000 86.000 86.000 86.000

Kosten werkorganisatie 212.871 284.368 303.487 300.939 300.939 300.939

Lasten 274.410 410.368 389.487 386.939 386.939 386.939

Bijdragen van derden 0 0 0 0 0 0

Bijdrage Gemeenten 626.040 410.368 389.487 386.939 386.939 386.939

Baten 626.040 410.368 389.487 386.939 386.939 386.939

Saldo baten en lasten 351.630 0 0 0 0 0

Stortingen in reserves 0 0 0 0 0 0

Onttrekkingen uit reserves 0 0 0 0 0 0

Saldo reserveringen 0 0 0 0 0 0

Resultaat 351.630 0 0 0 0 0

Tabel 14 Begroting regionaal programmaonderdeel economie 
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Er is een samenhang tussen de speerpunten van verschillende sectoren, die het geheel tot een sterke 

ambitie maken. Op economisch gebied heeft Holland Rijnland de volgende speerpunten:  

 

[3] Space 

 

De ruimtevaartsector, kortgenoemd space, is sterk aanwezig in onze regio. Circa 80%van deze sector 

in Nederland bevindt zich in de zone Noordwijk-Leiden-Delft-Den Haag. Vestiging in de nabijheid van 

grote kennisinstellingen (ESTEC en universiteiten) is een belangrijke troef in onze regio. 

 

Wat willen we bereiken? 

In de ruimtevaartsector liggen veel kansen voor ontwikkeling, bijvoorbeeld in de snelgroeiende markt 

van navigatie- en aardobservatie. ESA werkt aan de opbouw van een wereldwijd net van 

aardobservatiesatellieten. Elk van deze satellieten is ontworpen om één onderwerp heel gedetailleerd 

te bestuderen. Er is veel vraag naar kennis en diensten die satellietdata vertalen naar relevante en 

toepasbare aardobservatiekennis voor sectoren zoals milieu, landbouw, weersvoorspelling, hightech 

en veiligheid. De komende periode werken we aan het verzilveren van de kansen die deze sector 

biedt.  

 

Wat gaan we daarvoor doen?  

De groei van de ruimtevaartsector in de regio is afhankelijk van de verbindingen die gelegd worden 

met andere sectoren en overheden zowel binnen als buiten de regio. Holland Rijnland zet een 

werkgroep op om op basis van landelijk onderzoek projecten te definiëren op het gebied van 

veiligheid, agrofood/tuinbouw, maritiem en cities in delta’s. Hierbij worden ook de gemeenten 

Noordwijk en Katwijk, het Innovation Quarter en de universiteiten van Leiden, Delft en Wageningen 

betrokken. In 2017 zijn de eerste projecten in gang gezet. Doel van Holland Rijnland is om binnen 

deze landelijke aanpak het Space Business Park in Noordwijk (satellietdataverwerking) te positioneren 

als plek voor de nieuwe bedrijvigheid; en bij deze projecten bedrijven, kennisinstellingen en 

gemeenten uit Holland Rijnland optimaal aan te haken. Bijvoorbeeld met betrekking tot 

precisielandbouw voor de greenport Duin- en Bollenstreek, monitoring bodemdaling voor de 

Veenweidegebieden en de kennis van de universiteit Leiden over de verwerking van big data, en 

gemeenten om hun taken op het gebied van handhaving door gebruik van satellietdata en drones 

beter te vervullen.  

 

Holland Rijnland is initiatiefnemer geweest van de oprichting van het landelijk netwerk Holland Space 

Cluster (HSC). Hierin wordt bij de landelijke politiek gelobbyd voor de belangen van de 

ruimtevaartsector, waaronder het belang van ESA ESTEC voor Nederland.  

 

Noordwijk vervult sinds medio 2016 het secretariaat en de backoffice voor het HSC en is intern 

gericht. De ruimte die hierdoor ontstaat wordt ingezet om het speerpunt aardobservatie verder op te 

pakken. 

Speerpunt 

De regio is nationaal centrum voor aardobservatie en navigatietoepassingen.  
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Holland Rijnland zal de lobby naar buiten verzorgen op basis van het werkplan van de HSC en voor 

een sterke aansluiting zorgen met het InnovationQuarter (IQ), EPZ, Economic Board Amsterdam, 

Zuidelijke- en Noordelijke Randstad en andere overheden. Holland Rijnland heeft de kansen voor het 

speerpunt Aardobservatie geïnventariseerd en heeft regelmatig bestuurlijk overleg met partijen. 

Verder wordt onderzocht of een Space Experience Centre haalbaar en interessant is voor de 

Regionale Investeringsstrategie en de World Expo 2025.  

 

Wat mag dit kosten? 

Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Jaarschijf 2018 Jaarschijf 2019 Jaarschijf 2020

Inhuur 0 0 0 0 0 0

Programmakosten 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Kosten werkorganisatie 0 69.926 52.162 51.724 51.724 51.724

Lasten 0 89.926 72.162 71.724 71.724 71.724

Bijdragen van derden 0 0 0 0 0 0

Bijdrage Gemeenten 0 89.926 72.162 71.724 71.724 71.724

Baten 0 89.926 72.162 71.724 71.724 71.724

Saldo baten en lasten 0 0 0 0 0 0

Stortingen in reserves 0 0 0 0 0 0

Onttrekkingen uit reserves 0 0 0 0 0 0

Saldo reserveringen 0 0 0 0 0 0

Resultaat 0 0 0 0 0 0

Tabel 15 Begroting speerpunt space 

 

[4] Biobased Economy 

 

Biobased economy gaat over de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar 

een economie die draait op biomassa als grondstof. Het gaat in een biobased economy over het 

gebruik van biomassa voor verschillende niet-voedseltoepassingen.  

 

Onze regio heeft een sterke basis om van de biobased economy een succes te maken: uitstekende 

kennis van het telen en veredelen van planten en goede logistiek. Ook de kennisorganisaties op dit 

gebied zorgen voor een uitstekende uitgangspositie van de regio. De regio Holland Rijnland zet sinds 

2013 in op een biobased economy via het programma Holland Rijnland Biobased. Hier gaan we mee 

door. Concreet richten we ons op twee speerpunten. 

 

Wat willen we bereiken? 

Gezien de wereldwijde groei van de markt voor planteninhoudstoffen ontwikkelen wij een strategie die 

stimulerend werkt voor verdere uitbouw van deze sector. Een triple-helixaanpak waarbij ondernemers, 

kennisinstellingen en overheden samenwerken is daarbij noodzakelijk.  

Speerpunt: planteninhoudstoffen 

De regio is koploper op het gebied van planteninhoudstoffen.  
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Wat gaan we daarvoor doen?  

De organisatie Holland Rijnland start met het organiseren van een of meerdere bijeenkomsten met 

gemeenten om een plan van aanpak op te stellen. Op deze wijze krijgt ook het ambtelijke netwerk 

vorm waarin kennis gedeeld kan worden op het gebied van biobased economy. Tevens organiseert 

Holland Rijnland stakeholdersbijeenkomsten om de kansen te verkennen en draagvlak te creëren voor 

dit speerpunt. 

 

Een rol van Holland Rijnland is het faciliteren van de ontmoeting van ketenpartners, het stimuleren 

van samenwerking, het versterken van het organiserend vermogen van biobased partners, 

belangenbehartiging en zoeken naar subsidiemogelijkheden en aantrekken van subsidies. 

Het Kenniscentrum Plantenstoffen in Leiden is een belangrijke speler en regisseur op het gebied van 

planteninhoudstoffen. Holland Rijnland verkent het draagvlak en de financiële mogelijkheden in de 

regio Holland Rijnland om het Kenniscentrum te kunnen laten voortbestaan. 

 

 

Wat willen we bereiken? 

De veenweidegebieden in het Groene Hart staan voor een forse groene economische 

ontwikkelingsopgave. Een ontwikkeling naar nieuwe landbouwbedrijven, aangepast aan de eisen van 

de tijd (minder emissies naar lucht en water, kringlopen sluiten, gemiddeld hogere grondwaterstanden 

tegen bodemdaling, lagere kosten) en meer diversiteit in producten en diensten. Daartoe is op 

verzoek van de provincie Zuid-Holland onlangs het programma Systeeminnovatie Veenweiden 

opgesteld door het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC). Dit programma zal de samenwerking tussen 

bedrijven, kennisinstellingen en onderwijs en overheden stimuleren, gericht op innovaties in de 

veenweidegebieden. Vier thema’s met onderlinge samenhang vormen de pijlers van het programma: 

veenweide beweiden, aquatische landbouw, biomassa verwaarden en sturen met water.  

 

Dit speerpunt hangt sterk samen met het speerpunt 8, toegankelijke groene landschappen en wordt 

dan ook in samenhang opgepakt.  

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

In 2015 zijn de mogelijkheden en kansen geïnventariseerd om het thema reststromen verder te 

ontwikkelen in onze regio. Daaruit kwamen de volgende sterke thema’s naar voren: gezondheid en 

welbevinden, organische reststromen (afval als grondstof), agro (grasraffinage en eiwitten) en 

bouwcluster (kalkhennepbeton). En ook de genoemde thema’s veenweide beweiden, aquatische 

landbouw, biomassa verwaarden en het sturen met water. 

  

In 2017 heeft Holland Rijnland met zijn partners deze thema’s waar wenselijk doorontwikkeld en een 

Uitvoeringsprogramma opgesteld, daarmee inzoomend op het raakvlak van landbouwtransitie, 

bodemdaling en biobased economy. Uitgaand van de bestaande initiatieven gaat Holland Rijnland na 

welke thema’s kansrijk zijn en waar behoefte is aan ondersteuning en stimulering. Uiteindelijk leidt dat 

tot een aantal kansrijke thema’s en programma’s/projecten. Criteria voor ondersteuning en verdere 

Speerpunt: landbouwtransitie en bodemdaling 

De regio is koploper in innovatieve aanpak van landbouwtransitie en bodemdaling in de veenweidegebieden als 

voorbeeld van circulaire economie.  
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ontwikkeling zijn opschaalbaarheid, systeeminnovatie, maatschappelijke problematiek, verdienmodel 

en eigenaarschap bij een consortium. De uitwerking vindt plaats in nauwe samenwerking met de 

gemeenten, Biobased Delta Zuid-Holland, de samenwerking Alphen – Gouda – Woerden, 

InnovationQuarter, Veenweide Innovatie Centrum (VIC), LTO, bedrijfsleven, kennisinstellingen en 

andere partijen.  

 

In de loop van 2016 organiseert Holland Rijnland met de gemeenten en andere partners 

bijeenkomsten om een Plan van Aanpak op te stellen. Dat vindt plaats in nauwe samenhang met de 

speerpunten ‘planteninhoudstoffen’ en ‘toegankelijke groene landschappen’. Op deze wijze krijgt ook 

het ambtelijke netwerk vorm waarin kennis kan worden gedeeld.  

 

Wat mag dit kosten? 

Rekening 2015
Begroting 

2016

Begroting 

2017
Jaarschijf 2018 Jaarschijf 2019 Jaarschijf 2020

Directe personeelkosten 0 0 0 0 0 0

Directe kosten 19.079 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Kosten werkorganisatie 0 83.912 85.356 85.356 84.639 84.639

Lasten 19.079 113.912 115.356 115.356 114.639 114.639

Directe Baten 0 0 0 0 0 0

Bijdrage Gemeenten 0 113.912 115.356 115.356 114.639 114.639

Baten 0 113.912 115.356 115.356 114.639 114.639

Saldo baten en lasten -19.079 0 0 0 0 0

Stortingen in reserves 0 0 0 0 0 0

Onttrekkingen uit reserves 0 0 0 0 0 0

Saldo reserveringen 0 0 0 0 0 0

Resultaat -19.079 0 0 0 0 0

Tabel 16 Begroting speerpunten biobased economy/landbouwtransitie 

 

 

[5] Energietransitie 

 

Nederland wil in 2020 één van de meest duurzame landen van Europa zijn en in 2050 een volledig 

hernieuwbare energievoorziening hebben. Voor de provincie Zuid-Holland is de energietransitie-

opgave één van haar economische speerpunten. De provincie stelt een fonds van €100 miljoen 

beschikbaar voor regionale initiatieven die bijdragen aan de opgaven van de provincie van 

verduurzaming en vermindering van energiegebruik. De energievoorziening, zowel voor elektriciteit als 

warmte, zal sterker decentraal worden en dat heeft consequenties voor bijvoorbeeld ruimtelijke 

ordeningen economie. 

Speerpunt 

Holland Rijnland sluit met de provincie Zuid-Holland een gebiedsdeal over de regionale bijdrage aan 

verduurzaming en vermindering van energiegebruik. 
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Wat willen we bereiken? 

De organisatie Holland Rijnland en provincie Zuid-Holland werken gezamenlijk aan een 

energieakkoord tussen regionale partijen en de provincie.  

 

Het programma waaraan nu wordt gewerkt bestaat uit vier hoofdlijnen: 

1. Energiebesparing (bestaande bouw, nieuwbouw, bedrijven, openbaar vervoer etc.). 

2. Hernieuwbare energie (warmtenetten. zon, wind, blue energy etc.). 

3. (Technologische) innovatie (biobased, circulaire economie en de overheid als launching 

customer2). 

4. Ondersteunende middelen. 

 

Wat gaan we daarvoor doen?  

De organisatie Holland Rijnland is in 2016 gestart met meerdere bijeenkomsten met gemeenten, 

provincie Zuid-Holland, Omgevingsdienst West-Holland en Hoogheemraadschap van Rijnland, het 

bedrijfsleven en kennisinstellingen. Het uitvoeringsprogramma wordt in 2016 opgesteld en uitgewerkt. 

Vanaf 2017 worden de hoofdlijnen uitgevoerd door de verschillende regionale trekkers. De rol van 

Holland Rijnland hierbij is coördinatie bij de uitvoering van de diverse actielijnen, de lobby bij provincie 

en Rijk en het faciliteren van diverse bijeenkomsten voor kennisuitwisseling.  

 

Wat mag dit kosten? 

Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Jaarschijf 2018 Jaarschijf 2019 Jaarschijf 2020

Inhuur 0 0 0 0 0 0

Programmakosten 20.067 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Kosten werkorganisatie 0 60.603 80.614 79.937 79.937 79.937

Lasten 20.067 90.603 110.614 109.937 109.937 109.937

Bijdragen van derden 0 0 0 0 0 0

Bijdrage Gemeenten 131.028 90.603 110.614 109.937 109.937 109.937

Baten 131.028 90.603 110.614 109.937 109.937 109.937

Saldo baten en lasten 110.961 0 0 0 0 0

Stortingen in reserves 0 0 0 0 0 0

Onttrekkingen uit reserves 0 0 0 0 0 0

Saldo reserveringen 0 0 0 0 0 0

Resultaat 110.961 0 0 0 0 0

Tabel 17 Begroting speerpunt energietransitie 

 

                                                      

 

 
2
 De overheid neemt als launching customer innovatieve producten of diensten af om een kwalitatief beter of maatschappelijk 

wenselijk resultaat te verkrijgen. De overheid treedt daarbij zelf op als vragende partij door middel van haar inkoop- en 

aanbestedingsbeleid. 
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[6] Greenports van morgen 

 

In de regio Holland Rijnland zijn drie greenports actief: in de Duin- en Bollenstreek, Boskoop en 

Aalsmeer. De bedrijven in deze greenports zijn alle actief in de sierteeltsector waarbij elke greenport 

binnen haar eigen specialisatie een dominante positie heeft op de internationale markt. Deze positie 

heeft de Duin- en Bollenstreek op de markt voor bollen, Boskoop op de markt voor bomen en 

Aalsmeer op de markt voor bloemen en planten. Hoewel elke greenport haar specialisatie kent, zijn er 

ook veel onderlinge zakelijke relaties die de marktpositie versterken. Om de internationale 

marktpositie te behouden en te versterken zetten de drie greenports zich in op onder meer de thema’s 

innovatie, ruimte en bereikbaarheid, de aansluiting van het onderwijs met de arbeidsmarkt, de 

positionering van de sector en regio en duurzaamheid. De greenports richten zich op de gehele 

bedrijfsketen van veredeling, teelt & broeierij, de importerende en exporterende handel en tot slot de 

logistiek. Kortom, de greenports richten zich op de drie grote lijnen: 

 Kennis & innovatie; 

 Logistiek & ruimtelijke economische ontwikkeling, zoals de rijks trajecten: Meerjarenprogramma 

Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT), Ruimtelijke Economische OntwikkelingsStrategie 

(REOS), Nationale OmgevingsAgenda/Nationale OmgevingsVIsie (NOA/NOVI); 

  Energie & warmte. 

 

 

Wat willen we bereiken? 

Het is van belang dat wij in afstemming met de drie greenports het grote verhaal vertellen aan de 

(bestuurlijke) tafels op rijks- en provinciaal niveau waar Holland Rijnland in participeert. Het verhaal 

gaat over het belang van de greenports binnen onze regio en de bijdrage die zij leveren aan de 

Nederlandse economie. Binnen het ontwikkelings- en productieproces van de greenports komen 

andere speerpunten samen. Die zijn ondersteunend aan het uitbouwen van de economische kracht 

van de greenports binnen onze regio in het bijzonder. Zo is de nabijheid van kennisinstellingen een 

belangrijke troef in onze regio, kunnen de greenports profiteren van de (innovatieve) kennis die wordt 

opgedaan vanuit biobased, energietransitie en space. Wij zien mogelijkheden om speerpunten vanuit 

meerdere thema’s uit deze inhoudelijke agenda te verbinden met de doelstellingen van de greenports 

en hier gezamenlijk een invulling aan te geven. Daarnaast zullen wij het belang van de greenports 

binnen onze regio en de bijdrage die zij leveren aan de Nederlandse economie blijven benadrukken. 

 

Wat gaan we daarvoor doen?  

Holland Rijnland ondersteunt de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek (GOM) 

vanuit het Regionaal Investeringsfonds maar heeft geen directe bemoeienis met de projecten en 

activiteiten. Daarnaast laat de regio Holland Rijnland het functioneren van de greenports over aan de 

afzonderlijke greenport-organisaties en ziet hier voor zichzelf geen rol weggelegd. Holland Rijnland 

behartigt de belangen van de greenports in de ambtelijke en bestuurlijke overlegtafels op provinciaal 

en rijksniveau en zoekt samen met de Greenports naar financieringsmogelijkheden voor innovatie-

projecten. Om dit belang scherp te krijgen wordt een periodiek overleg geïnitieerd met de Greenports. 

Speerpunt 

De regio steunt de uitbouw van de internationale economische kracht van de greenports Duin- en Bollenstreek, 

Aalsmeer en regio Boskoop.  
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Holland Rijnland stimuleert en faciliteert het leggen van verbindingen tussen overheid, onderwijs en 

ondernemers (triple helix). Daarnaast participeert Holland Rijnland in de MIRT-studie Greenport – 

Mainport. 

 

Wat mag dit kosten?  

Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Jaarschijf 2018 Jaarschijf 2019 Jaarschijf 2020

Inhuur 0 0 0 0 0 0

Programmakosten 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Kosten werkorganisatie 3.889 41.956 56.904 56.426 56.426 56.426

Lasten 3.889 47.956 62.904 62.426 62.426 62.426

Bijdragen van derden 0 0 0 0 0 0

Bijdrage Gemeenten 45.228 47.956 62.904 62.426 62.426 62.426

Baten 45.228 47.956 62.904 62.426 62.426 62.426

Saldo baten en lasten 41.339 0 0 0 0 0

Stortingen in reserves 0 0 0 0 0 0

Onttrekkingen uit reserves 0 0 0 0 0 0

Saldo reserveringen 0 0 0 0 0 0

Resultaat 41.339 0 0 0 0 0

Tabel 18 Begroting speerpunt greenports van morgen 
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Lopende zaken economie  

 

Naast de topsectoren en innovatieve opgaven van onze regio resteert vrijwel geen economische taak 

voor het samenwerkingsverband. Sommige economische thema’s zoals detailhandel en de strategie 

rond bedrijventerreinen zijn in andere samenwerkingsverbanden belegd. Holland Rijnland faciliteert 

het platform voor afstemming van de (lokale) belangen en zo nodig voor het formuleren van een 

regionaal standpunt. Vertegenwoordigers uit het samenwerkingsverband behartigen deze belangen bij 

de provincie en het Rijk.  

 

Wat mag dit kosten?  

Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Jaarschijf 2018 Jaarschijf 2019 Jaarschijf 2020

Inhuur 0 0 0 0 0 0

Programmakosten 22.393 40.000 0 0 0 0

Kosten werkorganisatie 208.983 27.971 28.452 28.213 28.213 28.213

Lasten 231.376 67.971 28.452 28.213 28.213 28.213

Bijdragen van derden 0 0 0 0 0 0

Bijdrage Gemeenten 449.784 67.971 28.452 28.213 28.213 28.213

Baten 449.784 67.971 28.452 28.213 28.213 28.213

Saldo baten en lasten 218.408 0 0 0 0 0

Stortingen in reserves 0 0 0 0 0 0

Onttrekkingen uit reserves 0 0 0 0 0 0

Saldo reserveringen 0 0 0 0 0 0

Resultaat 218.408 0 0 0 0 0

Tabel 19 Begroting lopende zaken economie 
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LEEFOMGEVING 

 

Wat willen wij bereiken? 

De ambitie van de regio Holland Rijnland is het hebben van een aantrekkelijke en vitale woon- en 

leefomgeving.  

 

De ruimtelijke voorzieningen in de regio zijn van een dusdanig goed niveau dat het in de regio prettig 

is om te wonen, te werken, te leven en te recreëren. Ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur, 

wonen en werken vinden plaats met respect voor de waarden vanuit landschap, natuur, water en 

cultuurhistorie. Doel is enerzijds de belevingswaarde van onze regio te vergroten ten behoeve van 

onze inwoners. Anderzijds is een aantrekkelijke en hoogkwalitatieve omgeving een belangrijke factor 

in het aantrekken van bedrijvigheid naar onze regio, in het bijzonder (inter)nationaal opererende 

ondernemingen. 

 

Wat gaan we daarvoor doen?  

Onder het domein leefomgeving verstaan we de sectoren verkeer & vervoer, ruimte, wonen en groen. 

In de achterliggende jaren hebben we voor deze beleidsterreinen regionale visies en strategieën 

ontwikkeld in bijvoorbeeld de Regionale Structuurvisie (RSV), de Regionale Woonagenda, het 

Regionaal Verkeer- en Vervoersplan (RVVP), het Regionale Groenprogramma, de 

bedrijventerreinenstrategie en de kantorenstrategie. Dit blijft voor ons het geldende afsprakenkader 

voor het domein leefomgeving. 

 

Binnen de Regionale Investeringsstrategie Zuidelijke Randstad ligt de nadruk bij leefomgeving op de 

groenprojecten en de treinverbinding Leiden-Utrecht. 

 

Wat mag dit kosten?  

Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Jaarschijf 2018 Jaarschijf 2019 Jaarschijf 2020

Inhuur 0 0 0 0 0 0

Programmakosten 1.653.783 1.305.277 1.389.925 1.389.925 1.389.925 1.389.925

Kosten werkorganisatie 955.883 701.147 706.586 699.759 699.759 685.653

Lasten 2.609.666 2.006.424 2.096.511 2.089.684 2.089.684 2.075.577

Bijdragen van derden 1.116.729 867.627 953.877 953.877 953.877 953.877

Bijdrage Gemeenten 1.806.456 1.138.797 1.142.634 1.135.807 1.135.807 1.121.700

Baten 2.923.185 2.006.424 2.096.511 2.089.684 2.089.684 2.075.577

Saldo baten en lasten 313.519 0 0 0 0 0

Stortingen in reserves 0 0 0 0 0 0

Onttrekkingen uit reserves 100.000 0 0 0 0 0

Saldo reserveringen 100.000 0 0 0 0 0

Resultaat 413.519 0 0 0 0 0

Tabel 20 Begroting leefomgeving 
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In dit domein zien we voor 2017 een paar specifieke opgaven waarop we samenwerken met de 

gemeenten: leegstandsaanpak, huisvesting van bijzondere doelgroepen, het werken aan 

toegankelijke groene landschappen en het beter benutten van het regionaal mobiliteitsnetwerk. Deze 

opgaven zijn vertaald in speerpunten.  

 

[7] Aanpak van leegstand 

Leegstand van gebouwen is een groot maatschappelijk vraagstuk. Door trends als internetwinkels en 

het nieuwe werken verandert de vraag naar kantoren en winkelruimte structureel. Ook na het 

aantrekken van de economie is het de verwachting dat veel vastgoed een nieuwe functie moet krijgen.  

 

 

Wat willen we bereiken? 

De regio kan als proeftuin fungeren voor innovatieve oplossingen waarbij gebouwen met de behoeften 

van maatschappij en markt meebewegen. Het gaat hier om ideevorming en inspiratie. Op lokaal 

niveau heeft elke gemeente met deze problematiek te maken. Door kennis te delen en gezamenlijk op 

zoek te gaan naar best practices zetten we regionaal in op dit dossier.  

 

De aanpak van leegstand heeft een ruimtelijke invalshoek, maar ook een economische en 

maatschappelijke. De Ladder van Duurzame Verstedelijking verplicht de gemeenten om eerst goed te 

kijken naar de bestaande voorraad voordat er wordt overgegaan tot nieuwbouw. Dit speerpunt hangt 

onder andere samen met het speerpunt over de huisvesting van bijzondere doelgroepen en wordt in 

samenhang opgepakt. 

 

Wat gaan we daarvoor doen?  

De rol van de organisatie Holland Rijnland bij de aanpak van leegstand is vooral signalerend, 

faciliterend en agenderend. Holland Rijnland organiseert bijeenkomsten en zorgt voor goede 

verslaglegging en informatievoorziening om kennis en ervaringen te delen en signaleert nieuwe 

ontwikkelingen. Holland Rijnland heeft in 2016 het regionale traject getrokken rondom de Ladder voor 

Duurzame Verstedelijking. In 2017 wordt nagegaan wat dit traject heeft opgeleverd, worden enkele 

bijeenkomsten georganiseerd over dit thema (kennisdeling) en wordt gekeken voor welke functies 

(kantoren, bedrijven, detailhandel en wonen) het zinvol is om (sub)regionaal op te trekken en af te 

stemmen. Ook worden hierover, waar mogelijk, afspraken gemaakt met de provincie. Daarnaast 

faciliteert Holland Rijnland de opzet van een regionale database (vraag en aanbod gegevens) en 

bijbehorende afspraken over dataverzameling, die nodig is voor het toepassen van de Ladder voor 

Duurzame verstedelijking. Met ondersteuning van Platform 31 worden in overleg met de gemeenten 

drie pilot projecten gestart met innovatieve oplossingen voor leegstand.  

Speerpunt 

De regio is proeftuin voor de aanpak van leegstand en hergebruik van kantoren en winkelruimte. 
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Wat mag dit kosten?  

Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Jaarschijf 2018 Jaarschijf 2019 Jaarschijf 2020

Inhuur 0 0 0 0 0 0

Programmakosten 62.678 20.000 0 0 0 0

Kosten werkorganisatie 18.456 55.941 52.162 51.724 51.724 51.724

Lasten 81.134 75.941 52.162 51.724 51.724 51.724

Bijdragen van derden 35.937 0 0 0 0 0

Bijdrage Gemeenten 25.620 75.941 52.162 51.724 51.724 51.724

Baten 61.557 75.941 52.162 51.724 51.724 51.724

Saldo baten en lasten -19.577 0 0 0 0 0

Stortingen in reserves 0 0 0 0 0 0

Onttrekkingen uit reserves 0 0 0 0 0 0

Saldo reserveringen 0 0 0 0 0 0

Resultaat -19.577 0 0 0 0 0

Tabel 21 Begroting aanpak van leegstand 

 

 

[8] Toegankelijke groene landschappen 

 

Door onze verstedelijkingsopgave te concentreren binnen het stedelijk gebied behouden onze groene 

gordels hun recreatieve, natuur- en economische waarden. Om die landschappelijke waarde te 

ervaren, moeten we dit gebied wel kunnen bereiken en beleven als recreant. Dit is vertaald in het 

volgende speerpunt.  

 

 

Wat willen we bereiken? 

Het doel van dit speerpunt is dat de diverse landschappen open, bereikbaar en toegankelijk zijn vanuit 

het stedelijke gebied en onderling verbonden zijn door recreatieve routenetwerken en ecologische 

netwerken. Het is aantrekkelijk in het groen te verblijven door een gevarieerd aanbod van recreatieve 

voorzieningen en agrotoerisme, door een rijk ecologisch gevarieerd aanzicht en door aanwezigheid 

van cultuurhistorische elementen.  

 

Samenwerking met partners binnen en buiten de regio is belangrijk om ecologische structuren en 

recreatieve routenetwerken te laten doorlopen, om gezamenlijk de aantrekkelijkheid en bereikbaarheid 

van het landschap te vergroten en om financieringsmogelijkheden te identificeren, benutten en uit te 

breiden.  

Speerpunt. 

De regio Holland Rijnland is een aantrekkelijke groene bestemming voor inwoners en recreanten. 
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Wat gaan we daarvoor doen?  

De organisatie Holland Rijnland organiseert bijeenkomsten voor afstemming en kennisdeling tussen 

gemeenten, met provincie en met het Hoogheemraadschap. Kansen en ontwikkelingen voor natuur, 

landschap, cultuurhistorie en recreatie in de regio benoemen we. Het samenwerkingsverband zet 

vooral actief in op het verbinden en verbeteren van de wandel-, fiets- en vaarroutenetwerken. We 

signaleren de ontbrekende schakels en stimuleren om deze in te vullen. Tevens ondersteunt Holland 

Rijnland de zoektocht van gemeenten en particulieren naar nieuwe verdienmodellen in het groen. We 

ondersteunen gemeenten in het binnenhalen van subsidies. In 2017 werken we samen met provincie 

en andere partners enkele projecten rondom regionale iconen uit waarin de link tussen recreatie, 

toerisme en economie versterkt wordt.  

 

Wat mag dit kosten?  

Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Jaarschijf 2018 Jaarschijf 2019 Jaarschijf 2020

Inhuur 0 0 0 0 0 0

Programmakosten 0 20.000 156.250 156.250 156.250 156.250

Kosten werkorganisatie 0 102.559 104.324 103.448 103.448 103.448

Lasten 0 122.559 260.574 259.698 259.698 259.698

Bijdragen van derden 0 0 136.250 136.250 136.250 136.250

Bijdrage Gemeenten 0 122.559 124.324 123.448 123.448 123.448

Baten 0 122.559 260.574 259.698 259.698 259.698

Saldo baten en lasten 0 0 0 0 0 0

Stortingen in reserves 0 0 0 0 0 0

Onttrekkingen uit reserves 0 0 0 0 0 0

Saldo reserveringen 0 0 0 0 0 0

Resultaat 0 0 0 0 0 0

Tabel 22 Begroting toegankelijke groene landschappen 

 

Holland Rijnland ontvangt in de komende jaren een jaarlijks subsidie van ongeveer € 136.000 voor 

beheerskosten voor het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma LEADER. Met dit bedrag zijn 

ook de programmakosten verhoogd. 

 

[9] Beter benutten regionaal mobiliteitsnetwerk 

 

Verkeer & vervoer is faciliterend aan de ruimtelijke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen. 

De ambities en doelstellingen van dit onderwerp zijn daarom altijd een afgeleide van ambities en 

doelstellingen op andere onderwerpen en thema’s. De infraprojecten uit het Regionaal 

Investeringsfonds (RIF) zijn gerealiseerd of vragen minder aandacht omdat ze in uitvoering gaan. 

Naar verwachting zal er in 2016 meer duidelijkheid komen over de resterende projecten, in het 

bijzonder de Duinpolderweg en de resterende projecten uit het Maatregelenpakket Middengebied 

Duin- en Bollenstreek en het HOV-net Zuid–Holland Noord. Als het genoemde regionale netwerk 

gerealiseerd is, blijft de vraag over of dit het multimodale netwerk is dat de gestelde ambities 

voldoende bedient. 
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Wat willen we bereiken? 

Zicht krijgen op de voor de ambities van de regio ontbrekende schakels in het multimodale netwerk, 

waarmee inhoud wordt gegeven aan de nieuwe lobbyagenda voor de regio. Voor een deel valt dit 

onderwerp binnen de ‘oude’ werkzaamheden van Holland Rijnland. Het kader wordt gesteld door het 

Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP) en het Regionaal Investeringsfonds (RIF). Een aantal 

opgaven is echter nieuw zoals verkeer over water en logistiek en waar het kennis over innovatie en 

het subsidielandschap betreft.  

 

Wat gaan we daarvoor doen?  

In 2016 inventariseert Holland Rijnland welke projecten er lopen, waar knelpunten zijn en waar in de 

nabije toekomst nog regionale inzet nodig is. Daarvoor wordt een inventariserende korte 

knelpuntenanalyse uitgevoerd, bedenken we een aanpak (innovatie, informatie, inrichting, in stand 

houden en/of investering) en bepalen wie deze uitvoert. Hierbij is ook aandacht voor ketenmobiliteit, 

Dynamisch verkeersmanagement (DVM), seizoensgebonden recreatie en slimme logistiek. Holland 

Rijnland maakt voor de gemeenten tevens het subsidielandschap inzichtelijk.  

Medio 2016 presenteert de provincie de zgn. netwerkanalyse. De provincie heeft in de periode 2015-

2016 voor vier modaliteiten (auto, fiets, OV en water) de belangrijkste ontbrekende schakels op het 

rijks en provinciaal net in kaart gebracht. Bij de uitwerking van de regionale analyse zal de provincie 

netwerkanalyse als input worden gebruikt. Eind 2016 begin 2017 zal op basis van gezamenlijke 

(gemeenten en regio) prioritering van de knelpuntenlijst een uitvoeringsprogramma worden opgesteld. 

 

Wat mag dit kosten?  

Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Jaarschijf 2018 Jaarschijf 2019 Jaarschijf 2020

Inhuur 0 0 0 0 0 0

Programmakosten -2.589 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Kosten werkorganisatie 32.793 97.897 99.582 98.746 98.746 98.746

Lasten 30.204 147.897 149.582 148.746 148.746 148.746

Bijdragen van derden 0 0 0 0 0 0

Bijdrage Gemeenten 331.008 147.897 149.582 148.746 148.746 148.746

Baten 331.008 147.897 149.582 148.746 148.746 148.746

Saldo baten en lasten 300.804 0 0 0 0 0

Stortingen in reserves 0 0 0 0 0 0

Onttrekkingen uit reserves 0 0 0 0 0 0

Saldo reserveringen 0 0 0 0 0 0

Resultaat 300.804 0 0 0 0 0

Tabel 23 Begroting beter benutten regionaal mobiliteitsnetwerk 

Speerpunt 

Beter benutten regionaal mobiliteitsnetwerk. 
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Lopende zaken Leefomgeving 

 

Verkeer en Vervoer 

Holland Rijnland blijft zich inzetten om de afgesproken grootschalige infrastructurele projecten uit het 

Regionaal Investeringsfonds (RIF) te realiseren. De precieze rol verschilt per project. Zo zit de 

Duinpolderweg nog in de verkennende fase, terwijl het voor de RijnlandRoute een beperkte 

monitoringsrol betreft. Daarnaast is Holland Rijnland verantwoordelijk voor een aantal uitvoerende 

taken: Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV), coördinatie subsidie aanvragen provinciale 

subsidieregeling mobiliteit (PSM), en het regionaal project Verkeersveiligheid waarbij door 

gedragsbeïnvloeding (voorlichting, educatie en handhaving) getracht wordt het aantal 

verkeerslachtoffers terug te dringen. Sinds de afronding van het onderzoek doelgroepenvervoer biedt 

Holland Rijnland op verzoek van portefeuillehouder overleg Maatschappij en het Dagelijks Bestuur 

een platform aan gemeenten en subregio’s om kennis uit te wisselen over de diverse ontwikkelingen 

t.b.v. de uitwerking van de aanbevolen maatregelen.  

 

Ruimtelijke ordening 

Holland Rijnland faciliteert het ambtelijk en bestuurlijk platform voor afstemming van ruimtelijke 

ontwikkeling in gemeenten, andere samenwerkingsverbanden, bij de provincies Zuid-Holland en 

Noord-Holland en op rijksniveau. De regio fungeert daarin als organisator en facilitator. Binnen de 

subregionale trajecten levert het samenwerkingsverband desgewenst inhoudelijk advies en zorgt voor 

onderlinge afstemming.  

 

Regionaal Groenprogramma  

Holland Rijnland blijft op basis van het Regionale Investeringsfonds (RIF) cofinanciering bieden aan 

projecten die bijdragen aan de doelen in het Groenprogramma Holland Rijnland door middel van het 

opstellen, uitvoeren en monitoren van uitvoeringsovereenkomsten. Holland Rijnland continueert haar 

rol in het (mede) ondersteunen van publieke en private initiatieven, in lobby, belangenbehartiging en 

subsidieverwerving. 

 

Wonen 

De regio richt zich op de realisatie van een divers en toereikend woningaanbod voor uiteenlopende 

doelgroepen. De schaarse sociale huurvoorraad wordt eenvoudig, transparant en effectief 

toegewezen aan huishoudens met een laag inkomen. Het Dagelijks Bestuur heeft voor de 

regiogemeenten een onafhankelijk urgentiecommissie benoemd die toetst of woningzoekenden met 

voorrang in aanmerking komen voor een woonruimte. Holland Rijnland ondersteunt de 

urgentiecommissie met de beoordeling van urgentieverzoeken, de afgifte van urgenties en het 

verweer bij bezwaar- en beroepsprocedures daarover bij de rechtbank en Raad van State. 
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Wat mag dit kosten?  

Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Jaarschijf 2018 Jaarschijf 2019 Jaarschijf 2020

Inhuur 0 0 0 0 0 0

Programmakosten 1.593.693 1.215.277 1.183.675 1.183.675 1.183.675 1.183.675

Kosten werkorganisatie 904.635 444.750 450.519 445.842 445.842 431.735

Lasten 2.498.328 1.660.027 1.634.194 1.629.517 1.629.517 1.615.410

Bijdragen van derden 1.080.792 867.627 817.627 817.627 817.627 817.627

Bijdrage Gemeenten 1.449.828 792.400 816.567 811.890 811.890 797.783

Baten 2.530.620 1.660.027 1.634.194 1.629.517 1.629.517 1.615.410

Saldo baten en lasten 32.291 0 0 0 0 0

Stortingen in reserves 0 0 0 0 0 0

Onttrekkingen uit reserves 100.000 0 0 0 0 0

Saldo reserveringen 100.000 0 0 0 0 0

Resultaat 132.291 0 0 0 0 0

Tabel 24 Begroting lopende zaken leefomgeving 
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NETWERKORGANISATIE 

 

De ambitie van Holland Rijnland als netwerkorganisatie is het versterken van het strategisch 

vermogen van de samenwerkende gemeenten. Holland Rijnland faciliteert de gemeenten om in staat 

te zijn om tijdig analyses te maken van nieuwe, strategisch belangrijke ontwikkelingen en hier naar te 

kunnen acteren.  

 

Wat mag dit gaan kosten? 

Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Jaarschijf 2018 Jaarschijf 2019 Jaarschijf 2020

Inhuur 0 0 0 0 0 0

Programmakosten 44.279 175.000 155.000 155.000 155.000 155.000

Kosten werkorganisatie 24.708 302.082 307.281 304.701 304.701 304.701

Lasten 68.987 477.082 462.281 459.701 459.701 459.701

Bijdragen van derden 0 0 0 0 0 0

Bijdrage Gemeenten 419.556 477.082 462.281 459.701 459.701 459.701

Baten 419.556 477.082 462.281 459.701 459.701 459.701

Saldo baten en lasten 350.569 0 0 0 0 0

Stortingen in reserves 0 0 0 0 0 0

Onttrekkingen uit reserves 0 0 0 0 0 0

Saldo reserveringen 0 0 0 0 0 0

Resultaat 350.569 0 0 0 0 0

Tabel 25 Begroting Netwerkorganisatie 

 

 

Wat willen we bereiken? 

Binnenhalen van externe gelden voor regionale projecten is vaak een voorwaarde voor daadwerkelijke 

uitvoering. Op de route van projectidee naar realisatie is kennis van het subsidielandschap een 

belangrijke voorwaarde. Daarnaast vraagt het daadwerkelijk en op de juiste wijze aanvragen van 

subsidie om (soms veel) ambtelijke inzet en inzicht in de procedures. Veel van onze gemeenten 

hebben hiertoe onvoldoende kennis in huis. Vooral op het tweede aspect, de weg van project naar 

geld, kan de organisatie Holland Rijnland ambtelijke ondersteuning bieden aan gemeenten in geval er 

sprake is van regionale projecten.  

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

De organisatie Holland Rijnland heeft zicht op de actualiteit binnen de deelnemende gemeenten en 

richt zich actief op subsidiewerving en kansen gekoppeld aan deze actualiteit. Om hier een actieve rol 

Speerpunt 

De organisatie Holland Rijnland ondersteunt de gemeenten bij het verwerven van subsidies voor regionale 

projecten.  


