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Oplegvel  
 
 
1. Onderwerp 

 
Benoeming en terugtreding secretaris-directeur 
 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Basistaak 
  Efficiencytaak  
  Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur 
 Platformtaak volgens gemeente  

3. Regionaal belang In het kader van #Kracht15voor de toekomstige 
samenwerking het scenario 2 uitwerken, om de 
transitie van de organisatie Holland Rijnland op 
goede wijze te begeleiden 
 
 
 
 

4. Behandelschema: 
 
 
 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 
 

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
27 nov 2014 
 
 
 
 
 
17 dec 2014 
 

5. Advies PHO nvt 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda staat) 

De heer F. van Ardenne te benoemen als tijdelijk 
secretaris- directeur /kwartiermaker om de transitie 
te begeleiden. Hem opdracht te verlenen scenario 2 
uit te werken teneinde Holland Rijnland als 
herkenbare zelfstandige organisatie te positioneren 
en ervoor te zorgen dat die gehuisvest en gehost 
wordt een deelnemende gemeente.  

8. Inspraak   Nee 
  Ja, door: Ondernemingsraad 

Wanneer: Positief advies uitgebracht d.d.10 
december 2014 
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9. Financiële gevolgen   Binnen begroting Holland Rijnland - 
mobiliteitsfonds 

   
 

  /incidenteel 
10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 

Art 25 lid 1 onder b Gemeenschappelijke regeling 
 

 Eerdere besluitvorming: 
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   
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Adviesnota AB  
      
 
     
   
     
   
 
Onderwerp: 
Benoeming nieuwe tijdelijke secretaris-directeur  
 
 
Beslispunten: 

1. Kennis te nemen van het terugtreden van de heer R. van Netten als secretaris-
directeur per 1 januari 2015. 

2. De heer F. van Ardenne te benoemen in de functie van secretaris-directeur van 
Holland Rijnland met ingang van 1 januari 2015 

3. De heer Van Ardenne opdracht te geven scenario 2 uit te werken (Holland Rijnland 
als herkenbare zelfstandige organisatie gehuisvest bij en gehost door een 
gemeente.)  
 

Inleiding: 
De heer Van Netten heeft aangegeven terug te treden te willen treden als secretaris-directeur 
Hij is sinds oktober 2004 bij Holland Rijnland in dienst een heeft de samenwerking als zodanig 
groot gemaakt. Onder zijn ambtelijke leiding zijn verschillende resultaten geboekt, zoals de 
succesvolle lobby voor projecten als de RijnlandRoute, het HOV-programma Zuid-Holland 
Noord, de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij en het Regionaal Investeringsfonds.  
Het Dagelijks Bestuur heeft daarin aanleiding gezien op zoek te gaan naar een nieuwe 
(tijdelijke) secretaris-directeur, die tevens op kan treden als kwartiermaker voor de nieuwe 
organisatie van Holland Rijnland. De OR heeft positief geadviseerd. 
 
Beoogd effect: 
Het samenwerkingsverband van Holland Rijnland zodanig gepositioneerd en vormgegeven dat 
het als zelfstandige organisatie herkenbaar is en gehuisvest bij een gemeente (scenario 2), 
zodat de samenwerking inhoudelijk nieuwe vorm krijgt en versterkt wordt. 
 
Argumenten:  
 
1.1. De heroriëntatie op de samenwerking van Holland Rijnland “#Kracht15 is een 

natuurlijk moment  
De heer Van Netten geeft vanaf de start van Holland Rijnland (oktober 2004) leiding 
aan de ambtelijke organisatie. Hij speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling en de 
resultaten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. De samenwerking gaat 
met de uitvoering van #Kracht15 een nieuwe koers in.  
 

2.1 De voordracht is per brief al aangekondigd. 
Per brief van 27 november jl. (bijgevoegd) bent u op de hoogte gebracht dat de 
voorzitter voorbereidingen trof voor de opvolging en dat een voorstel daartoe zou 
voorliggen. 
 

3.1. De uitwerking van scenario twee beantwoordt aan de gewenste samenwerking 

Vergadering: Algemeen Bestuur 
 

Datum: 17 december 2014  
Tijd: 20.00 uur 

Locatie: Alphen aan den Rijn 
Agendapunt: 13 
Kenmerk: 14/ 
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Doelstelling van Holland Rijnland is de kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en 
recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied te bevorderen. Holland 
Rijnland biedt het kader waarbinnen de gemeenten op deze terreinen kunnen 
samenwerken om efficiencyvoordelen te behalen, overleg en afstemming te plegen en 
streekbelangen te behartigen. Scenario 2 beantwoordt aan dit doel. 
 

Kanttekeningen/risico’s: 
2.1. Er zou vertraging op kunnen treden in het proces 
Er vindt een gedegen overdacht plaats en de heer Van Netten blijft enige tijd beschikbaar 
voor vragen, zodat er geen vertraging optreedt. 
De heer Van Ardenne aangegeven flexibel te zijn in overdrachtsmomenten voor 1 januari. 
 
Financiën:  
Kosten worden gedekt uit de mobiliteitsreserve 
 
Communicatie 

- De terugtreding is met een persbericht gecommuniceerd in de media. 
- De terugtreding is via brieven gecommuniceerd aan het Algemeen Bestuur en aan de 

Colleges van de deelnemende gemeenten van Holland Rijnland. 
- De ondernemingsraad is betrokken in het proces, heeft nader kennis gemaakt met de 

heer Van Ardenne en vervolgens een positief advies uitgebracht.  
-  

 
Bijlagen: 

1. Brief van 27 november jl. aan de AB-leden 
2. Verslag van de selectieprocedure 
3. CV van de heer Van Ardenne 

 
 


