
Kadernota 2019 
Holland Rijnland op Koers? 
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• Regeerakkoord 
• Gemeenteraadsverkiezingen 
• College programma’s 
• Nieuw bestuur DB en AB 
• Besluit evaluatie DVO/ TWO 

 
 

 
 
 

Op koers? 
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SMART begroting vóór 15 april bij de gemeenteraden. 
inhoudelijke kaders van de begroting: 

• Nieuwe onderwerpen en speerpunten? 
• Aandachtspunten? 
• Activiteiten verminderen of stopzetten? 
• Aanpassing gewenste rol Holland Rijnland? 

 
 

 

 

 
 

Het begint bij de kadernota 
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Datum Overleg Gebeurtenis 

15-11-2017 PHO Bespreken prioriteiten en keuzes 

13-12-2017 AB Inhoudelijk deel kadernota 

14-2-2018 PHO Kadernota en conceptbegroting 

14-3-2018 AB Kadernota vaststellen 

13-4-2018 Toezending concept begroting AB 

04-07-2018 AB Vaststellen Begroting 

Planning en besluitvorming 
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Inhoudelijke agenda

30% 

70% 

Project/programma gerelateerd
Netwerk en kennis

33% 

67% 

Totaalbegroting 2018: €5,36 mln. (excl. TWO)  

Begroting Holland Rijnland 
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• Uitvoerende onderdelen blijven ongeveer gelijk 
• Ondanks onzekerheden kiezen voor voorlopige koers 
• Trend: toename beroep op capaciteit Strategische 

Eenheid  
• Capaciteitsvraag super speerpunten blijft hoog 
• Inzet op 3 ondersteunende speerpunten blijft gelijk 

 

 
 

Inhoudelijke ontwikkelingen 
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33% 

22% 

23% 

22% 

Maatschappij (exclusief RBL) Economie Leefomgeving Netwerkmanagement

Inhoudelijke agenda 
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Speerpunt 1 ondersteuning jongeren tot 27 jaar  
  
• Holland Rijnland: TWO en Strategische Eenheid 
• 2017 intensief jaar 
• Vanaf 2018 regionale samenwerkingsagenda  
• Inzet 2019 afhankelijk van uitkomsten.  
• Vooralsnog verwachting blijvende noodzaak 

intensieve sturing en voorbereiding inkoop 2020 

Maatschappij - I 
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Speerpunt 2 huisvesting en opvang bijzondere 

doelgroepen 
 
2018 
• Inzet 2018 blijft op gelijke hoogte 2017 
• Aanbevelingen uitvoeringsplan Maatschappelijke Zorg  
• Aandacht voor huisvesting jongeren met 

ondersteuningsbehoefte 
 

2019: kleinere rol? Verschuiving naar regulier  
werk – takenpakket gemeenten? Of juist  
blijvend intensief?  Monitor/ aanjaagfunctie? 

Maatschappij - II 
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Overkoepelende uitdaging domein Maatschappij 

 
• Start drie decentralisaties 2015 
• Doel Integrale samenhang in maatschappelijk domein 
• Nu drie jaar verder: elke decentralisatie heeft eigen 

dynamiek 
• Op regionaal niveau nog weinig onderlinge uitwisseling 
• 2019: realiseren meer samenhang op de grensvlakken? 

 
 
 

Maatschappij - III 
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Lopende zaken 

 
Arbeidsmarkt  
• Vermindering inzet ondersteuning werkbedrijf 
• Blijvende focus op aansluiting kwetsbare  jongeren 

arbeidsmarkt 
• Verkenning op verbinding onderwijs – arbeidsmarkt  

 
Volwasseneneducatie 
• Inzet op regionaal educatieprogramma sterk 

verminderd t.o.v. 2018. Nog steeds aanjaagrol voor 
aanpak laaggeletterdheid 

Maatschappij - IV 
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WMO 
• In 2019 platformrol of ook nieuwe ontwikkelingen? 
 
Cultuur 
• inzet is beperkt, maar blijft gelijk 
 
Doelgroepenvervoer 
• Project met PZH en regio Midden Holland integratie 

aanbesteding OV en doelgroepenvervoer 
• Flinke inzet 2018 / 2019 indien aanbesteding Regiotaxi  

Maatschappij – V 
 

Lopende zaken 
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Speerpunt 3 Space 

• Inzet 2018/2019 voorlopig gelijk 
• Gericht op implementatie programma t.b.v. 

vestigingsklimaat van ruimtevaartgerelateerde 
(maak)industrie; creëren randvoorwaarden; stimuleren 
crossovers. 

 
Speerpunt 4 Biobased 

• Geen aparte inzet op dit speerpunt 
• Planteninhoudstoffen geïntegreerd in sp. Greenports 
• Circulaire economie geïntegreerd in het LEADER-

programma (sp. Groene landschappen) 
• Geen inzet van HR op onderdeel bodemdaling 
 

Economie - I 
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Speerpunt 5 Energie 

• Na evaluatie eind 2018 wordt een uitvoeringsprogramma 
2018 – 2025 opgesteld.  

• Verwachting continuering capaciteit en budget voor 2019  
• NB Hierbij is geen rekening gehouden met budget voor 

investeringen. 
• Rol Holland Rijnland: programma coördinatie uitwerking 

en uitvoering energie uitvoeringsprogramma. 
 

Economie - II 
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Speerpunt 6 Greenports 

• Inzet blijft gelijk 
• Focus op energie, duurzaamheid, mobiliteit en 

onderwijs/arbeidsmarkt.  
• Speerpunt 4, biobased is integraal onderdeel van dit 

speerpunt geworden 
• Rol HR: Stimuleren projecten, verbinden partijen, 

platform, lobby en financiering   

Economie - III 
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Lopende zaken EZ Algemeen  

• Nu inzet platformrol 
• Inzet ter bespreking: groeiende behoefte aan regionale 

inzet op  bijvoorbeeld kantorenstrategie, detailhandel, 
bedrijventerreinen. 

• Meer integreren van opgaven in domeinen economie en 
leefomgeving (integrale gebiedsontwikkeling) 

• Nieuwe ontwikkelingen?  
Bijv. zorgeconomie of BIG DATA?  

Economie - IV 
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Speerpunt 7 Aanpak leegstand kantoren 

Speerpunt vervalt in 2018; platform onderdeel van lopende 
zaken Economie Algemeen  
   
Speerpunt 8 Groene landschappen 

• inzet blijft gelijk, groenprogramma en extra uitwerking op 
iconen (HUP, NP Hollandse Duinen, etc.).  

• In 2019 besluit al dan niet voortzetting Groenprogramma 
na 2020.   

Leefomgeving I 
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Leefomgeving II  

Speerpunt 9 Mobiliteitsnetwerk 

• inzet gelijk; inzet op RIF-projecten, 
coördinatie en uitvoering werkagenda 
mobiliteit, lobby Leiden-Utrecht en Leiden 
Centraal als regionaal OV-knooppunt,  

• nieuwe OV-concessie busvervoer, 
inclusief doelgroepenvervoer.   
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Lopende zaken Leefomgeving 
Platform RO/verstedelijking  

Gelijke inzet: afstemming en belangenbehartiging.  
Extra inzet op verstedelijking: integreren van opgaven 

domeinen Leefomgeving en economie (integrale 
gebiedsontwikkeling)   
 

Platform wonen 

gelijke inzet: platform en belangenbehartiging 
Start actualisatie regionale woonagenda 2020.  
Raakvlak speerpunt opvang en huisvesting bijzondere 

doelgroepen.  
 
Nieuwe ontwikkelingen? Bijv. Klimaatadaptatie?  

Leefomgeving III 
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RBL 
• Uitvoering geven aan het beleidsplan leerplicht- RMC 

2018-2021 
• Actieve bijdrage leveren aan het realiseren van 

onderwijs-zorg combinaties (passend onderwijs) 
• Terugdringen van voortijdig schoolverlaten 
• Schakeljaar VSO- MBO  
 
 

Uitvoerende taken 
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Cofinanciering 
 
• Vanaf 2016 Cofinancieringsfonds 
• Tot 2020 jaarlijks €268.500 beschikbaar 
• 3 projecten toegekend; 3 projecten deze week ter 

besluitvorming; 2 projecten in voorbereiding begin 2018 
• Geen voorspellingen mogelijk 
• 2019 evaluatie effectiviteit van het fonds 
 
 

Uitvoerende taken 



www.hollandrijnland.nl 

Holland Rijnland is het samenwerkingsorgaan van Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, 
Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Tevlingen, Voorschoten en Zoeterwoude 


