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

Aan het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland

Leiden: 27 november 2014
Kenmerk: UIT-14-07150

Contact: C. van Schayk
Telefoon: (071) 523 90 81
E-mail: cvschayk@hollandrijnland.net
Bijlage: 1

Onderwerp: Terugtreden secretaris-directeur
Geachte leden van het Algemeen Bestuur,
Wij willen u langs deze weg laten weten dat de heer Roelof van Netten per 1 januari 2015 zijn
functie van secretaris-directeur van Holland Rijnland neerlegt. De heroriëntatie op de
samenwerking van Holland Rijnland “#Kracht15” en de daaruit voortvloeiende reorganisatie is
voor de heer Van Netten een natuurlijk moment van herbezinning geweest. Onlangs zijn we
tot overeenstemming gekomen over het terugtreden per 1 januari.
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. 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. Zijn inzet voor de organisatie
wordt zeer gewaardeerd.
Daarnaast hebben wij in de afgelopen periode voorbereidingen getroffen voor het aantrekken
van een voorlopig tijdelijke opvolger van Roelof van Netten. Wij hebben gezocht naar een
kandidaat die de samenwerking op de kaart kan blijven zetten en tevens de transitie naar de
nieuwe organisatie kan begeleiden. Wij verwachten dat begin december bekendgemaakt kan
worden wie als opvolger aan u zal worden voorgedragen. Een voorstel tot benoeming en het
terug treden van de huidige secretaris-directeur wordt aan u voorgelegd in de vergadering
van 17 december a.s.
Hoogachtend,
het Dagelijks Bestuur
Holland Rijnland,
de secretaris,

de voorzitter,

R. van Netten

H.J.J. Lenferink
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