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Geacht heer, mevrouw,
De concept kadernota Holland Rijnland is besproken in de vergadering van de
raadscommissie Bestuur, Financiën en Toerisme van de gemeente Teylingen d.d.
11 januari 2017.
In de commissie zijn de volgende opmerkingen geplaatst, suggesties gedaan en
accenten geplaatst om mee te nemen bij de verdere invulling van de kadernota:
-

-

-

Holland Rijnland moet geen statische organisatie worden maar een flexibele
en dynamische netwerkorganisatie blijven die snel (en adaptief) kan inspelen
op actuele ontwikkelingen. Op welke wijze is dit geborgd in Holland Rijnland?
Verzoek is om hier meer accent op te leggen in de kadernota.
Met de frictiekosten zijn weliswaar vorderingen gemaakt maar die behoeven
blijvend aandacht.
Het instrument themacafe’s wordt gewaardeerd omdat het de betrokkenheid
van raadsleden bevordert. Dit is belangrijk omdat voortdurend toch een
afstand tot het raadswerk wordt ervaren. Het is van belang hiervoor aandacht
te blijven houden.
Holland Rijnland lijkt minder resultaten te boeken, waardoor de indruk
ontstaat dat er minder snelheid wordt gemaakt op zaken uit o.a. de
inhoudelijke agenda. Dit komt o.a. doordat diverse plannen zich nu in een
uitvoeringsfase bevinden. Dit voltrekt zich buiten het gezichtsveld van veel
raadsleden. Maar ook m.b.t. de overgebleven zaken o.a. uit de inhoudelijke
agenda, komt het op ons over alsof er minder resultaten geboekt worden of
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-

-

-

er weinig snelheid in de onderwerpen en planvorming aanwezig is. Is er een
verkenning op te stellen om meer snelheid te maken op bepaalde
onderwerpen en de planvorming?
De opvatting dat er minder resultaten bereikt worden kan ook een gevolg zijn
van het proces dat we met elkaar afgesproken hebben en wat doorlopen moet
worden in Holland Rijnland en alsmede de grootte van Holland Rijnland. Kan
bekeken worden of in subregio's zaken bereikt kunnen worden en of daarmee
een gewenste versnelling wordt aangebracht?
In het verlengde van de voorgaande opmerkingen adviseren wij om de
bereikte resultaten van HR bij de jaarrekening van 2016 in een
raadscommissie te presenteren (bijvoorbeeld door de Holland Rijnland
accounthouder).
Hoe verhoudt het werk van Holland Rijnland zich tot de activiteiten binnen de
vastgestelde brede economische agenda in de Duin- en Bollenstreek?
Twee speerpunten kantorenstrategie en bodemdaling zijn komen te vervallen
omdat de plannen zijn uitgevoerd. Dat neemt niet weg dat beide onderwerpen
belangrijk blijven en voortdurend aandacht behoeven, zowel van de betrokken
gemeenten als ook van Holland Rijnland.
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