
54

2.2 Programma Bestuur en Middelen
2.2.1 Bestuur en Middelen
Wat hebben we bereikt?
Nadere duiding van de samenwerking
Na de vaststelling van de Inhoudelijke Agenda 2016-2020, overlegden wij verder over de wijze waarop
we de doelen voor de verschillende speerpunten moeten bereiken. Specifieke vraag daarbij was
de wenselijkheid en haalbaarheid van een cafetariamodel. Daarbij zou de gemeentelijke bijdrage –
nog meer dan nu - worden verbijzonderd afhankelijk van de mate waarin een gemeente participeert
aan een bepaald speerpunt. Besloten is niet door te gaan met het ontwikkelen van dit model, maar
in te zetten op een stabiele en transparante meerjarenbegroting en de verdere uitwerking van de
speerpunten van de Inhoudelijke agenda.  

Nieuwe manieren van inspireren en ontmoeten
Het faciliteren van de samenwerking, inspireren en ontmoeten zijn kerntaken van Holland Rijnland.
In 2016 is de platformfunctie van Holland Rijnland verder ontwikkeld. Dat gebeurde niet alleen door
de organisatie van bijeenkomsten, maar ook met de opzet van een nieuw website en een digitale
ontmoetingsplek voor regionaal betrokken ambtenaren (PLEK). 

Continuering van belangenbehartiging en een goed georganiseerde vergadercyclus
In 2016 moesten wij na de reorganisatie #Kracht15 een nieuw evenwicht vinden in de organisatie.
Taken waren afgestoten of uitgeplaatst. Die efficiencyslag is goed verlopen zonder dat dit wezenlijk
afbreuk deed aan de ondersteuning. Dat wil overigens niet zeggen dat we tevreden zijn. We streven
continu naar verdere kwaliteitsverbetering.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Introductie van themacafés
In 2016 organiseerden wij vier themacafés rond de onderwerpen Energie, Jeugd, SMART en Groen.
Deze bijeenkomsten zijn nadrukkelijk bedoeld ter inspiratie en ontmoeting. Raads- en collegeleden en
partners uit het maatschappelijk veld gaan met elkaar in gesprek. Die opzet is geslaagd en wordt in
2017 gecontinueerd.  

Voorbeeld van belangenbehartiging
We reageerden namens de gemeenten op de ontwikkelingen rondom de Holland Outlet Mall
in Zoetermeer, die grote negatieve effecten zal hebben op de detailhandel in onze regio. Voor
de provincie vervulden wij onze platformrol in het kader van de provinciale behoefteraming
bedrijventerreinen, specifiek voor het gebied van Holland Rijnland. Namens de veertien gemeenten
namen de gemeenten Leiden en Noordwijkerhout plaats in de ambtelijke klankbordgroep. In
het BOEZHD (bestuurlijk overleg economie Zuid-Holland) vertegenwoordigden wij de regio op
economische onderwerpen, zoals detailhandel, bedrijventerreinen en kantoren.
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Wat heeft dat gekost?

Programma Bestuur & Middelen Begroting
2016

Begroting
2016 na
wijziging

Jaarrekening
2016

Verschil
jaarrekening
- begroting
na wijziging

Directe personeelkosten 9.550 9.550 0 9.550

Directe kosten 726.060 368.780 325.558 43.222

Kosten werkorganisatie 970.310 1.381.009 1.496.033 -115.024

Lasten 1.705.920 1.759.339 1.821.591 -62.252

Directe Baten -227.566 -12.060 -258 -11.802

Bijdrage Gemeenten -1.478.354 -1.478.352 -1.478.355 3

Baten -1.705.920 -1.490.412 -1.478.613 -11.799

Saldo baten en lasten 0 268.927 342.978 -74.051

Onttrekkingen uit reserves 0 -148.632 -148.632 0

Saldo reserveringen 0 -148.632 -148.632 0

Resultaat 0 120.295 194.346 -74.051

In de directe kosten zijn niet alle geraamde uitgaven voor communicatie gerealiseerd. De kosten
werkorganisatie zijn hoger omdat er na 1 juli nog inhuur heeft plaatsgevonden en medewerkers langer
in dienst zijn gebleven door de latere overgang van werkzaamheden naar Servicepunt71.


