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Geachte mevrouw Keijzer, heer Ten Boden , 
 
Wij danken u voor uw bijdrage op de concept-kadernota 2018, zoals voorgelegd aan 
het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 16 december 2016. Wij zullen het 
Algemeen Bestuur adviseren om uw suggesties en opmerkingen zoveel mogelijk 
over te nemen, zowel in de kadernota 2018 als in de begroting 2018. 
 
Tegelijkertijd willen wij graag van uw aanbod gebruik maken en bij u langs komen 
om de stand van zaken ten aanzien van de Inhoudelijke Agenda en de daarin 
bereikte resultaten toe te lichten. Wat ons betreft kan dit ook eerder dan in juni bij de 
behandeling van de jaarrekening. We zijn namelijk trots op de resultaten die de 
afgelopen periode door Holland Rijnland in de nieuwe opzet zijn gerealiseerd. Een 
aantal daarvan lichten we dan ook graag nader toe in deze brief.  
 
Wanneer het over Holland Rijnland gaat dan is vaak de flexibele netwerkorganisatie 
en de Inhoudelijke Agenda van de 14 samenwerkende gemeenten het onderwerp 
van gesprek. Het grootste gedeelte van de organisatie (75%) houdt zich echter bezig 
met uitvoerende taken. En dat doen ze met goed resultaat! Het Regionaal Bureau 
Leerplicht (RBL), ons grootste organisatieonderdeel, heeft hun beleidsdoelstellingen 
het afgelopen jaar gerealiseerd. Hun jaarverslag is dan ook zeer positief ontvangen 
door het Algemeen Bestuur.  
 
De inzet van de Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugd (TWO) heeft 
er toe geleid dat geen enkele gemeente een onthouding van verklaring heeft 
ontvangen van de  accountant op de jaarrekening 2015. Een bijzonder feit in 
Nederland. Ook hebben we verdere uitvoering gegeven aan de Regiotaxi, het 
actieprogramma Verkeersveiligheid en de ondersteuning van de urgentiecommissie 
Woonruimteverdeling. Natuurlijk is er op al deze dossiers nog ruimte voor 
verbetering. De komende periode zetten we ons hier weer voor in. 
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Wij zijn het met u eens dat we deze successen beter over het voetlicht kunnen 
brengen. Hier werken we aan via onze vernieuwde website, themagerichte 
publicaties en themacafés. We hebben op basis van uw brief bijvoorbeeld 
geconstateerd dat het wenselijk is om alle persberichten die wij doen uitgaan ook 
actief aan de griffies ter kennisgeving te brengen. Mocht u verdere aanbevelingen 
hebben dan staan wij hier voor open.  
 
U heeft gelijk dat de veranderde rol van de flexibele netwerkorganisatie Holland 
Rijnland een effect heeft op de resultaten die bereikt worden. Natuurlijk zijn er 
concrete projecten gerealiseerd binnen een aantal nog lopende trajecten als het 
Groenprogramma, het fietsknooppuntensysteem en de infrastructuurprojecten uit het 
Regionaal Investeringsfonds. Op een groot deel van de Inhoudelijke Agenda moet 
die concreetheid nog komen. Er is een aantal nieuwe thema’s geagendeerd waar wij 
samen met de gemeenten, subregio’s en andere samenwerkingspartners (Triple 
Helix) aan werken om te komen tot actieprogramma’s, uitvoeringsagenda’s, etc. 
Hierin vervult Holland Rijnland wisselend de rol van procesregisseur, initiatiefnemer 
en aanjager. De beleidsexpertise en inhoudelijke capaciteit komt echter primair 
vanuit de gemeenten. Deze halen we op vanuit de platformfunctie 
(portefeuillehoudersoverleggen, ambtelijke overleggen,) en zetten we in op 
gezamenlijke werkprogramma’s. De inbedding van deze nieuwe manier van samen 
werken vraagt echter tijd.  
 
Veel van de maatschappelijk-economische vraagstukken (energietransitie, 
woonvormen voor bijzondere doelgroepen, etc.) zijn multidisciplinair en vragen om 
een andere rol van de overheid. Daarbij zijn we bezig om het benodigde netwerk met 
samenwerkingspartners op te zetten. Op een aantal dossiers zijn daarin mooie 
stappen  gezet. Te denken valt aan de Werkagenda Jeugd, waarin intensief met de 
gemeenten wordt samengewerkt in meerdere actielijnen om de gewenste 
transformatie rond de Jeugdhulp te bereiken. Waarbij ook koppelingen worden 
gelegd met andere organisatieonderdelen van Holland Rijnland als de TWO en het 
RBL. De opzet van een regionaal uitvoeringsprogramma Energie (met het 
hoogheemraadschap Rijnland, de omgevingsdiensten, gemeenten en de provincie) 
zien we als een ander voorbeeld van de nieuwe manier van samenwerken. Dit leidt 
in juni 2017 tot een Regionaal Energieakkoord, waarin naast een gezamenlijke 
ambitie, ook een concrete route wordt vastgelegd. Verder verwachten wij dit jaar 
onder meer een uitvoeringsprogramma Greenports, invulling voor het thema 
huisvesting Bijzondere Doelgroepen en een knelpuntenanalyse ten behoeve van de 
mobiliteitsagenda. Ook monitoren we de ontwikkelingen rond de Economische 
Agenda Bollenstreek. 
 
Verder is het afgelopen jaar er een nieuw cofinancieringsfonds ingericht. Dit heeft 
direct al geleid tot een eerste succes. Mede dankzij inzet en financiële inbreng vanuit 
Holland Rijnland is er een nieuwe MBO-vakopleiding “Instrumentation for Space” 
opgezet met de Leidse Instrumentenmakersschool (LIS). Hiermee wordt er tegemoet 
gekomen aan de regionale vraag vanuit het bedrijfsleven die nodig is om de 
vestigingsvoorwaarden voor de topsector te vervullen. Een bijdrage van totaal 
€100.000,- heeft geleid tot een totaalinvestering vanuit het bedrijfsleven en het 



 

ministerie van OCW van meer dan €1,6 miljoen euro. De komende periode 
verwachten wij meer initiatieven vanuit dit fonds te kunnen steunen.   
 
Wij begrijpen dat een deel van deze inzet niet zo direct zichtbaar is. De capaciteit 
van Holland Rijnland op deze dossiers is beperkt. Het grootste deel van de inzet 
gaat naar de platformfunctie, lobby en belangenbehartiging. Veel van het overleg en 
afstemming op deze dossiers vindt in de nieuwe opzet plaats via de diverse 
portefeuillehoudersoverleggen, waarbij ook de besluitvorming steeds vaker op deze 
tafels plaats vindt. Uw eerste aanspreekpunt is in deze dan ook vaak uw eigen 
college. Misschien een onderwerp waar wij eens in gezamenlijkheid bij stil kunnen 
staan bij een themacafé of tijdens het regiocongres van 27 september. 
 
Het is goed om te horen dat u de themacafés waardeert. De komende jaren gaan wij 
hiermee ook door. Op  25 januari hebben we een  themacafé georganiseerd over 
‘Wachttijden en wachtlijsten in de Jeugdhulp. Op 25 februari organiseren we een 
themacafé ‘Energietransitie: veel minder en heel anders’. Ook voor de overige 
maanden voorzien wij themacafés. U bent hier voor natuurlijk van harte uitgenodigd. 
 
Wij gaan er vanuit u brief hiermee beantwoord te hebben. Mocht u echter nog 
vragen en/of opmerkingen hebben dan horen wij het graag. We zijn altijd bereid om 
dit te komen toe lichten. 
 
 
Hoogachtend, 
het Dagelijks Bestuur 
Holland Rijnland, 
de secretaris – directeur,  de voorzitter, 
 
 
 
 
 
L.A.M. Bakker      H.J.J. Lenferink 
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