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In Holland Rijnland werken samen:
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1. Algemene beschouwingen
Inleiding
Voor u ligt de begroting 2015 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. In de vergadering
van het Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 wordt deze begroting ter vaststelling aangeboden.
In de vergadering van 5 maart 2014 zijn de uitgangspunten voor deze begroting door het Algemeen
Bestuur vastgesteld.
In de loop van 2012 is door de gemeenten het traject positionering en profilering Holland Rijnland
gestart. In 2013 heeft dat verder gestalte gekregen onder de naam #Kracht15. De vijftien aangesloten gemeenten bekijken of en op welke onderwerpen er een gemeenschappelijke inspirerende
agenda te vinden is om op samen te werken. Het Algemeen Bestuur heeft op 5 maart 2014 een
richtinggevende uitspraak gedaan over de gewenste toekomst van Holland Rijnland.
Er is nog niet bekend wat de precieze gevolgen van #Kracht15 zullen zijn voor organisatie van de
samenwerking. Holland Rijnland legt de begroting 2015 voor aan het AB van 25 juni 2014. Bij het
opstellen van de begroting is het daarom ook nog niet mogelijk deze gevolgen te verwerken. Het
Dagelijks Bestuur heeft er daarom voor gekozen deze begroting beleidsarm op te stellen wat de
uitkomsten #Kracht15 betreft. Uiteraard zal besluitvorming over de toekomstagenda leiden tot wijziging van beleid en inzet van middelen.
Aandachtspunten
Vaststelling
Volgens wettelijk voorschrift moet de begroting van een gemeenschappelijke regeling, uiterlijk 15
juli in het voorafgaande jaar ter goedkeuring aan de provincie worden aangeboden. Verder bepaalt
de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland dat de begroting minimaal acht weken voor aanbieding aan het Algemeen Bestuur, aan de deelnemende gemeenten moet worden voorgelegd. Dit
houdt in dat de ontwerp-begroting 2015 medio april 2014 gereed moet zijn.
SMART
Bij het opstellen van deze begroting is rekening gehouden met het SMART-principe. Dat betekent
dat de zogeheten drie W-vragen moeten worden beantwoord: Wat willen we bereiken, Wat gaan we
ervoor doen en Wat gaat het kosten. Het principe houdt ook in dat niet op de input of het proces
(inspanning) wordt gestuurd maar op de output (resultaat). Deze resultaten zijn Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden (SMART).
Uitgangspunten voor de begroting 2015 zijn op 5 maart 2014 door het Algemeen bestuur vastgesteld en zijn in het volgende hoofdstuk opgenomen
Door de gemeenten op de schaal van de veiligheidsregio Hollands Midden is het initiatief genomen
om te komen tot gezamenlijke afspraken over de financiële kaderstelling van gemeenschappelijke
regelingen binnen het gebied. Voor de uitwerking daarvan is een financieel overleg van gemeenten
samengesteld. Namens dit financieel overleg van gemeenten heeft de gemeente Leiden ons per
brief van 1 november 2013 het financieel kader voor de begroting 2015 voorgelegd. Over dit kader
is overeenstemming bereikt met alle betrokken gemeenten.
De begroting die nu voor u ligt gaat uit van de vastgestelde taakstelling. De inwonerbijdrage zal
hierdoor lager uitkomen dan de bijdrage in 2014. Door het verwerken van de nullijn vanaf 2010 tot
en met de taakstelling voor 2015 is een bezuiniging gerealiseerd van 15,56% effectief.
Dit uitgangspunt houdt in dat in de begroting 2015 het gemiddelde bedrag per inwoner (= totaal
bijdragen gemeenten / totaal aantal inwoners) € 12,19 gaat bedragen.
Per individuele gemeente is het bedrag per inwoner afhankelijk van de deelname aan de taken.
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Voor de ramingen voor 2015 is het inwonertal is ten opzichte van de begroting 2014 niet gewijzigd.
Vanaf 2015 wordt gebruikt gemaakt van de laatst gepubliceerde cijfers van het CBS.
De begroting 2015 in cijfers .
Het bedrag per inwoner komt voor 2015 uit op € 12,19 gemiddeld, als volgt berekend:
Primitieve begroting 2014
Bezuiniging 5,31%
Nominale ontwikkeling 1,41%
Toename inwoners 55 * € 12,19

€ 6.725.120
-/- €
357.100
€
89.780
€
670

Totaal begroting 2015

€ 6.458.470

Bedrag per inwoner € 6.457.800 : 529.921 inwoners = € 12,19

Per gemeente kan de inwonerbijdrage verschillen. Deze hangt namelijk af van de taken
die worden uitgevoerd. Voor alle Holland Rijnland-gemeenten geldt een basisbijdrage
voor de gezamenlijke taken van € 9,84 per inwoner.
De gemeenten uit de Duin- en Bollenstreek en de Leidse Regio betalen daarnaast
€ 0,06 per inwoner voor CVV. Zij betalen ook voor het Regionaal Bureau Leerplicht
€ 2,96 per inwoner, dat is € 19,80 per leerling (5-17 jarigen).
De Rijnstreekgemeenten betalen naast het de basisbijdrage € 12,19 per inwoner voor
de taak woonruimteverdeling Rijnstreek.
Concreet betekent dit per gemeente voor de inwonerbijdrage:
Inw
Inw
Inw
bijdrage
bijdrage
bijdrage
Saldo 2014 2013
2014
2015
2015
Alphen ad Rijn
647.030
657.860
880.130
222.270
Hillegom
285.860
289.290
271.750
-17.540
Kaag & Braassem
349.170
350.760
339.240
-11.520
Katwijk
854.740
860.710
812.740
-47.970
Leiden
1.563.270
1.586.640
1.487.250
-99.390
Leiderdorp
375.220
378.510
353.120
-25.390
Lisse
313.840
313.210
293.280
-19.930
Nieuwkoop
239.460
244.370
260.520
16.150
Noordwijk
346.210
350.850
328.600
-22.250
Noordwijkerhout
210.660
212.290
201.660
-10.630
Oegstgeest
324.950
331.080
309.980
-21.100
Rijnwoude
165.430
167.720
-167.720
Teylingen
513.950
517.760
484.280
-33.480
Voorschoten
342.200
350.020
329.460
-20.560
Zoeterwoude
114.670
114.050
106.460
-7.590

Totaal

6.646.660

6.725.120

6.458.470

-266.650

NB. De Bijdrage van Alphen ad Rijn wijkt af door de herindeling en de bijdrage woonruimteverdeling en bezwaarschriften
Dit leidt tot de volgende cijfers:
2013
2014
2015
 Basispakket
4.542.310
4.626.800
5.215.362
 pluspakket SDB/SLR
2.069.010
2.060.600
1.243.108
 pluspakket Rijnstreek
35.340
37.720
0

Totaal budget
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6.646.660

6.725.120

6.458.470
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De taakstelling
Om de “Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2015 -2018” te kunnen realiseren moest in
de begroting gesneden worden. Holland Rijnland heeft de taak om gemeenschappelijke gemeenten
per saldo € 266.650 minder te laten bijdragen dan volgens de primitieve begroting van 2014.
De taakstelling is bij Holland Rijnland als volgt gerealiseerd.
Personele lasten
Projectbudget
Inhuurbudget
Totaal

€ 201.000
€ 38.650
€ 27.000
€266.650

Meerjarenbegroting
Op 15 december 2010 heeft een overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van alle colleges
van de gemeenten binnen de veiligheidsregio. Doel van deze bijeenkomst was om te komen tot
eenduidigheid van uitgangspunten c.q. kadernota’s voor 2012 en volgende jaren van de in deze
regio bestaande gemeenschappelijke regelingen. Om dit te bewerkstelligen is een werkgroep/klankbordgroep met daarin een aantal bestuurders geformeerd. De werkgroep heeft een voorstel gedaan
over de afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot:
a. het accrespercentage
b. begrotingssystematiek en meerjarenplanningen
c. bezuinigingspercentages.
Het voorstel voor 2015 is in deze begroting verwerkt.
Ook voor de langere termijn is het de bedoeling om de doelstellingen SMART weer te geven. Voor
de volgende bestuursperiode wordt ook een vierjarenprogramma opgesteld.
Voor de meerjarenbegroting - dat onder een apart hoofdstuk is opgenomen- is uitgegaan van de
doorrekening van de begroting 2015 naar de jaren 2016 tot en met 2018. Conform de Uitgangspunten is rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 0.00% voor lonen en 0.00% voor prijzen
en zijn de inwonertallen op het niveau van 1 januari 2013 gehouden. Dit zijn de laatst gepubliceerde cijfers van het CBS.
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Bijdrage aan het Regionaal Investeringsfonds
Bijdrage per gemeente

Rollen van Holland Rijnland
De rollen van Holland Rijnland zijn onderverdeeld in vijf categorieën. Elke rol vraagt een andere
betrokkenheid van raden en colleges.
1. Richtinggevende rol
Samenwerking bij onderwerpen waarvan de gemeenten met elkaar vinden dat deze een aanpak op
de schaal van Holland Rijnland vereisen. De gemeenten doen hierbij via het Algemeen Bestuur richtinggevende uitspraken. Deze activiteiten passen in het basispakket van Holland Rijnland.
2. Platformfunctie
Er zijn twee manieren waarop het samenwerkingsorgaan de rol van platform kan vervullen:

Een ‘uitgeklede secretariaatsfunctie’. Een of meer gemeenten willen een onderwerp op de regionale agenda plaatsen. Deze gemeenten werken het onderwerp zelf verder uit. De regio zet het
alleen op de agenda.

Onderwerpen die het Dagelijks Bestuur op de agenda wil zetten en waarvan men ook zelf de
voorbereiding doet.
3. Efficiency
Dit zijn taken waarvan de gemeenten met elkaar vinden dat het efficiënt is deze op de schaal van
Holland Rijnland uit te voeren, omdat dit beter of goedkoper is.
4. Op verzoek van derden
Regelmatig zien andere partijen (provincie, maatschappelijke organisaties) een rol/taak voor het
samenwerkingsverband weggelegd. De regio kan zo’n rol/taak oppakken als die goed past in de
primaire taak van het samenwerkingsverband. In elk geval moet de vraag worden beantwoord of de
samenwerkende gemeenten zo’n rol/taak ook zouden oppakken als een derde dit niet zou hebben
gevraagd.
5. Bedrijfsvoering
Projecten en activiteiten die van belang zijn voor de bedrijfsvoering van Holland Rijnland vallen onder deze categorie.

-8Definitief)
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2. Uitgangspunten begroting 2015
Kadernota 2015
Inleiding
Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2015 wordt in het kader van het proces “Profilering en
Positionering” nog volop nagedacht en gesproken over de toekomst van de gemeenten samenwerken van de 14 gemeenten.
Het resultaat van dit proces kan helaas niet meegenomen worden binnen de vast te stellen programmabegroting van 2015. Besluitvorming over de resultaten van #Kracht15 wordt later in 2014
verwacht.
Voorgenomen is dat de uitwerkingen van #Kracht15 financiële gevolgen moeten hebben. In het AB
van 30 oktober 2013 is ervan uitgegaan dat de gemeentelijke bijdrage met 25% wordt teruggebracht. Dit percentage zal worden verwerkt in de programmabegroting van 2015, waarbij niet in
alle gevallen beleidsaanpassingen kunnen worden aangegeven.
In de kadernota wordt daardoor uitgegaan van de primitieve begroting van 2014 en de begrotingswijzingen in de Marap van 2013. De kaders die hier voor gesteld zijn, waren afkomstig van de
werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen van gemeenten in Holland Rijnland. In 2013 is er door de werkgroep een extra taakstelling toegevoegd. Deze taakstelling zal verwerkt worden in de programmabegroting 2015 en zichtbaar worden gemaakt in een aparte paragraaf van de programmabegroting 2015 en zal onderdeel zijn van de 25% terugbrengen van de
gemeentelijke bijdrage. In deze begroting wordt wel Strijk-norm als uitgangspunt gehanteerd.
De inzet van 25% bezuiniging zal in het tweede halfjaar van 2014 in de vorm van een begrotingswijziging (of een geheel herziene begroting) aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming worden
voorgelegd.
Financieel kader gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland
Het bestuurlijk overleg financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen van gemeenten in de
regio Hollands-Midden hebben in de brief van 1 november 2013 “Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2015 -2018” de volgende financiële kaders voor Holland Rijnland benoemd:
In de brief van 1 november 2013 zijn door de werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen van gemeenten in Holland Rijnland de kaders voor het begrotingsjaar 2015 aangeboden. Voor Holland Rijnland zijn deze als volgt:
1. De indexering vanaf 2012 te baseren op de publicatie van de nominale ontwikkeling (gebaseerd
op het BBP uit de MEV) in de septembercirculaire (T-2) van het nieuwe begrotingsjaar. (zie pagina 33, septembercirculaire 2010) )
a. Voor 2014 bedraagt de verwachte nominale ontwikkeling plus 1,40%.
b. Voor 2015 bedraagt de verwachte nominale ontwikkeling plus 1,27%, vanwege verschil
taakstelling en nominale ontwikkeling in 2014 wordt deze in 2015 voor Holland Rijnland
gesteld op 1,41%
c. Als gevolg van het hanteren van de nullijn een aanvullende structurele bezuinigingstaakstelling van 1,54% door te voeren ingaande 2014.
d. Door teruggang van inkomsten uit het Gemeentefonds wordt een structurele bezuiniging
van 5,31% doorgevoerd in 2015
2. De indexering toepassen op de bijdrage per inwoner en voor leerplicht op het bedrag per leerling.
3. De indexering op basis van de vastgestelde index BBP voor begroting jaar T-0 op basis van septembercirculaire jaar T-1 na te calculeren per bijdrage inwoner of een andere van toe passing
zijnde verreken grondslag en deze nacalculatie te verwerken in de begroting T+1.
4. De Meerjarenramingen op te stellen op basis van constante prijzen.
5. Nvt
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6. De Gemeenschappelijke Regelingen een uniforme bezuinigingstaakstelling mee te geven ten
opzichte van de meerjarenraming 2011 – 2014. met een nieuwe taakstelling voor de periode
2015 en verder.
7. Taakstelling bedraagt vanaf 2015 5,31% nominaal.
8. Vanaf 2016 zal de taakstelling nog nader bepaald worden aan de hand van de meicirculaire
2014.
9. De taakstelling is van toepassing op de bijdrage per inwoner en voor leerplicht op het bedrag
per leerling.
10. Het gaat om een reële verlaging van de bijdrage, dus onder verrekening van de prijsontwikkeling op basis van de index BBP en taakwijziging.
11. Het DB van 28 november 2013 heeft de taakstelling geaccepteerd en de heer Strijk hiervan per
brief op de hoogte gesteld.
12. Teruggave van een positief rekenresultaat aan de deelnemers vanaf JR’13
13. Paragraaf over toepassing financieel kader in begroting en rekening opnemen.
Financieel
Onderstaande tabel en de grafiek geven helder weer welke financiële taakstellingen Holland Rijnland tot en met 2014 heeft gerealiseerd. In 2014 was de totale bezuiniging al bijna 11% en met de
taakstelling van 2015 komt het percentage totaal op ruim 15,5%
Gedeeltelijk zal gekeken worden of de prijsstijgingen binnen de begroting kunnen worden opgevangen. Daarnaast zal gekeken worden of een deel van de in #Kracht15 voor te stellen aanpassingen
vooraf kan worden opgenomen in de begroting 2015. Verwacht wordt dat Holland Rijnland hierdoor
ruimschoots zijn taakstelling zal kunnen inboeken.

- 10 Definitief)
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Voorbereiding op nieuwe taakstelling vanaf 2015
Voor wat betreft het beleid voor de periode 2015-2018 is er een grote mate van afhankelijkheid van
de uitkomsten van #Kracht15. Er is voorlopig uitgesproken dat de agenda zich gaat richten op het
sociale domein, economie en duurzame leefomgeving. In dit kader is ook uitgesproken dat er een
taakstelling komt van 25 %.
In de bezuinigingstaakstelling #Kracht15 gaat Holland Rijnland nog veel verder dan de 5,31% die
op dit moment door u wordt voorgesteld. Inzet is dat 1 januari 2015 de nog te nemen besluiten in
het kader van #Kracht15 zijn geïmplementeerd. De bezuiniging boven 5.31% zal via een begrotingswijziging of een geheel nieuwe begroting plaatsvinden.
Begrotingsopzet
De begroting voor het jaar 2015 bevat twee onderdelen:
a. Programmabegroting 2015 en meerjarenbegroting 2015-2018
De begroting wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland
Rijnland. De begroting 2015 is onderverdeeld in: Ruimtelijke Agenda, Sociale Agenda en Bestuur en
Middelen.
Zo ontstaat de volgende indeling:
1. Algemene beschouwingen
2. Algemene financiële beschouwingen
3. Programma’s
4. Paragrafen (nieuw hierin zal zijn de paragraaf “Toepassing financieel kader”)
5. Financiële overzichten
b. Activiteitenboek 2015
De programma’s met de daaraan gekoppelde projecten en activiteiten liggen ten grondslag aan de
activiteitenboek 2015. Het activiteitenboek wordt vastgesteld door het Managementteam en ter
kennisname voor het Dagelijks Bestuur.
Uitgangspunten voor opstellen begroting
Bij het opstellen van de begroting voor het jaar 2015 worden uitgaande van de bovengenoemde
kaders de onderstaande uitgangspunten en richtlijnen in acht genomen. Bij relevante afwijking van
prognoses kan bijstelling plaatsvinden.
a. Algemeen
- Als gevolg van het feit, dat de ontwerpbegroting 2015 rond 1 april 2014 o.a. vanwege
- de behandelingstermijn aan de raden van de deelnemende gemeenten dient te zijn opgesteld,
wordt in deze begroting een aantal aannames meegenomen.
- Voor het inwoneraantal van de samenwerkende gemeenten wordt als peildatum 1 januari 2014
(CBS voorlopige cijfers) aangehouden.
- Het ramen van inkomsten en uitgaven geschiedt op basis van bestaand beleid. Nieuwe beleidsvoornemens zullen in de begroting na wijziging worden opgenomen.
- De in de begroting opgenomen cijfers voor 2014 (vorig jaar) betreffen de primitieve begroting
2014 en de begrotingswijziging 2014 als gevolg van de Marap 2013
- De baten en lasten zijn inclusief btw geraamd.
b. Rentepercentages
Bij de berekening van de renten voor investeringen en reserves wordt in 2015 uitgegaan van een
percentage van 3,0. Dit is het afgeronde percentage (peil 31 december 2013) van de rente voor
langlopende leningen.
Opgemerkt wordt dat de rentepercentages alleen van toepassing zijn voor interne berekeningen en
afwijkingen geen gevolg hebben op de bijdragen van de gemeenten.
c. Meerjarenraming
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Uitgegaan wordt van:
- ongewijzigd/bestaand beleid;
- basisjaren gelijk aan ontwerpbegroting + drie volgende jaren;
- gelijkblijvende inwonersaantallen;
- constante prijsniveau
- Afwijkende ramingen die binnen de planperiode vallen, worden toegelicht en onderbouwd.
d. Specifiek
In het kader van de nieuwe samenwerking als gevolg van #Kracht15 wordt de SMARTontwikkeling van de agenda, de programma’s en projecten/activiteiten opnieuw ter hand
genomen. Daarin worden de aanbevelingen van de werkgroep met vertegenwoordigers uit
gemeenten in Holland Rijnland opnieuw betrokken.

- 12 Definitief)
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3. Programma’s
3.1 Ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken?
Een duurzame en integrale ruimtelijke ontwikkeling van de regio op de beleidsterreinen wonen,
werken, infrastructuur en natuur en landschap, waarbij de randvoorwaarden vanuit landschap, natuur, water en cultuurhistorie (de groen-blauwe onderlaag) sturend zijn voor de infrastructuur, wonen en werken.
In 2009 is de Regionale StructuurVisie 2020 Holland Rijnland (RSV) vastgesteld, als kader voor de
komende jaren voor de ruimtelijke, economische en bereikbaarheidsontwikkelingen voor de twaalf
gemeenten, die in 2009 deel uitmaakten van Holland Rijnland. In de Regionale Structuurvisie zijn in
een zevental kernbeslissingen de belangrijkste keuzes vastgelegd. In 2010 hebben de gemeenten
Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude zich aangesloten bij Holland Rijnland. De Regionale
Structuurvisie is hier op aangepast, waarmee een gezamenlijke strategische agenda is ontstaan op
het schaalniveau van de nieuwe regio. Daarmee beschikken de veertien deelnemende gemeenten
over een integrale visie als kader voor de ruimtelijke ontwikkeling in de periode tot 2020 met een
doorkijk naar 2030. Centraal uitgangspunt is dat Holland Rijnland zich kan ontwikkelen tot een internationaal aansprekend topmilieu waar het goed wonen, werken en recreëren is.
Aanvullend is voor de bestuursperiode 2010-2014 een hernieuwde regionale agenda opgesteld, als
richtinggevend kader voor de samenwerking, Focus 2014. In Focus 2014 hebben de deelnemende
gemeenten en het samenwerkingsorgaan voor de bestuursperiode 2010-2014 de hoofdopgaven
benoemd. Voor de Ruimtelijke Agenda stonden drie opgaven centraal:
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a. verbeteren regionale bereikbaarheid;
b. woningbouw;
c. behoud en versterken van landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten.
Goede regionale bereikbaarheid is een harde voorwaarde om de woningbouwopgave te realiseren.
Voorbereiding en aanleg van de Rijnlandroute, de maatregelen in het Programma Ontsluiting
Greenport Duin- en Bollenstreek en het maatregelpakket rond de Corridor N207 zijn samen met het
realiseren van een hoogwaardig netwerk van openbaar vervoer, eerste prioriteit. Gelijktijdig wordt
ingezet op het realiseren van een forse woningbouwopgave, met behoud van de verschillende kwaliteiten in het gebied.
De Regionale Structuurvisie vormt het kader van de begroting 2015 van de Ruimtelijke Agenda Holland Rijnland. In de volgende onderdelen wordt de aanpak voor 2015 nader uitgewerkt:
 Ruimtelijke Ordening
 Verkeer en Vervoer
 Natuur en Landschap
 Ruimte en wonen
 Economische Zaken en Toerisme
 Monitor
Binnen de onderdelen wordt ingegaan op de vragen:
 Wat willen we bereiken
 Wat is het maatschappelijk effect
 Wat zijn de relevante documenten
 Wat gaan we er voor doen
 Hoe gaan we dit meten
 Wie zijn de deelnemers
 Wat gaat het kosten
Wat mag het kosten ?

- 14 Definitief)
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Onderdeel Ruimtelijke Ordening

Wat willen we bereiken?
Hoofddoel van het onderdeel Ruimtelijke Ordening is het versterken van de regionale ruimtelijke
structuur. Het instrumentarium dat de regio hiervoor heeft is de Regionale Structuurvisie (RSV)
waarin alle regionale ruimtelijke belangen staan geformuleerd. De RSV dient als afwegingskader
van ruimtelijke belangen bij nieuwe ontwikkelingen of initiatieven vanuit de markt of als ijkpunt
wanneer andere overheden (gemeenten, provincie en Rijk) nieuwe beleidsvisies ontwikkelen. Het
vastgesteld regionale ruimtelijke kader vormt dan de basis voor de regionale zienswijzen.
Wat is het maatschappelijk effect?
In de geactualiseerde RSV (2012) staan zeven kernbeslissingen centraal:
1. Het reserveren van grond voor woningen heeft ruimtelijke prioriteit.
2. De regio kiest voor versterking van de centrumfunctie van Leiden.
3. De bebouwing wordt geconcentreerd in de Aaneengesloten Stedelijke Agglomeratie van
Katwijk tot en met Leiden, langs de Oude Rijn tussen Leiden en Alphen aan den Rijn (conform de Transformatievisie Oude Rijnzone) en in Alphen aan den Rijn. Dit binnen de randvoorwaarden van een duurzame en klimaatbestendige samenleving.
4. Het groen-blauwe raamwerk staat centraal bij alle ruimtelijke ontwikkelingen.
5. Blijvende openheid van het Groene Hart, de Bollenstreek en Duin, Horst en Weide.
6. Twee dragers als speerpunt voor de regionale economie:
a. opschaling van de kenniseconomie op nationaal en internationaal niveau, door uitbreiding van vooral het cluster Bio Science in en om Leiden;
b. uitbouw van de internationale economische kracht van de Greenports Duin- en Bollenstreek, Aalsmeer en regio Boskoop.
7. Het verbeteren van de bereikbaarheid is essentieel voor de regio.
Het maatschappelijk effect van het regionale ruimtelijke beleid is dat de stedelijke ontwikkelingen in
de regio plaatsvinden langs de As Leiden-Katwijk en rondom de Oude Rijnzone en in Alphen aan
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den Rijn. En dat de Greenport Duin- en Bollenstreek, het Groene Hart en Duin, Horst en Weide open
landschap blijven.
Maatschappelijke ontwikkelingen
De ruimtelijke ordening in Nederland is flink in beweging. Door het eerste kabinet Rutte is een
koers ingezet van verdere decentralisering van de ruimtelijke ordening. Dit komt tot uiting in de
Structuurvisie Infrastructuur en Milieu (SVIR). Het Rijk legt in de SVIR sterk de nadruk op de economie (Mainports, Brainports en Greenports) en laat het ruimtelijk beleid voor een groot deel over
aan provincies en gemeenten.
Het Rijk heeft het beleid met betrekking tot de nationale landschappen en Rijksbufferzones losgelaten (wat consequenties kan hebben voor het Groene Hart en Duin, Horst en Weide). Voor de regio
is de provincie nu de belangrijkste samenwerkingspartner geworden op dit beleidsterrein.
De mainport Schiphol is van nationaal belang. Het Rijk stimuleert de ontwikkeling van deze mainport. Het kabinet Rutte II heeft de ontwikkeling van een structuurvisie voor Schiphol (Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer, kortweg SMASH) voortgezet. Duidelijk is dat
de ontwikkelingen rondom Schiphol ook consequenties voor onze regio kunnen hebben.
In 2013 is een integrale herziening van de Provinciale Structuurvisie (PSV) gestart, de Visie Ruimte
en Mobiliteit (VRM). Tegelijkertijd heeft de provincie een nieuwe Verordening Ruimte, een uitvoeringsprogramma Ruimte en een uitvoeringsprogramma Mobiliteit opgesteld. Deze vier documenten
worden in 2014 vastgesteld. De provincie actualiseert jaarlijks de programma’s Ruimte en Mobiliteit van de VRM. Holland Rijnland levert daarvoor input vanuit het regionale ruimtelijke kader.
Relevante documenten
 Geactualiseerde Regionale Structuurvisie (vastgesteld in 2012)
 Visie Ruimte en Mobiliteit, Verordening Ruimte, uitvoeringsprogramma’s Ruimte en Mobiliteit
(Provincie, vaststelling in 2014)
 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (vastgesteld in 2012)
Wat gaan we ervoor doen?
Concentreren van verstedelijking in de as Leiden-Katwijk, de oude Rijnzone en in Alphen aan den
Rijn:
Woningbouw en ontwikkeling van kantoren en bedrijventerreinen zal vooral plaatsvinden in deze
gebieden. Dit is centraal uitgangspunt in de structuurvisie maar komt ook tot uiting in de woonagenda, de kantorenstrategie en bedrijventerreinenstrategie. En vervolgens natuurlijk in de bouwplannen. Holland Rijnland stimuleert de ruimtelijke ontwikkelingen in de gebieden, monitort en
draagt zorg voor onderlinge afstemming, door onder andere:
 scannen lokale structuurvisies en masterplannen grote bouwprojecten
 ambtelijke en bestuurlijke afstemming woningbouwplannen, plannen voor bedrijventerreinen
en kantoorlocaties.
Openhouden van het Groene Hart, de Duin- en Bollenstreek en Duin, Horst en Weide
De contramal van wat hier boven is geschetst. Ruimtelijke ontwikkelingen in deze gebieden worden
in beperkte mate en onder bepaalde voorwaarden toegelaten. Holland Rijnland ziet er op toe dat
deze gebieden open blijven, monitort en draagt zorg voor onderlinge afstemming, door:
 het scannen van lokale structuurvisies
 het lobbyen tegen grootschalige ontwikkelingen in het buitengebied
Regionale belangen borgen in provinciaal en Rijksbeleid
De RSV is het ruimtelijk kader. Van daaruit beoordeelt Holland Rijnland of het regionale ruimtelijke
belang in voldoende mate tot uiting komt in nieuwe provinciale en landelijke plannen (zoals de SVIR
en de Visie Ruimte en Mobiliteit, door:
 het inbrengen van de regionale ruimtelijke belangen in de (jaarlijkse actualisatie van) VRM,
met de daarbij horende Verordening en de uitvoeringsprogramma’s
 mee te denken bij het opstellen van gebiedsprofielen Ruimtelijke Kwaliteit
 het inbrengen van de regionale ruimtelijke belangen in SMASH
 deelnemen aan overleg en afstemming in de Zuidvleugel
 indien nodig: indienen van zienswijzen op provinciale en nationale ruimtelijke plannen.
- 16 Definitief)
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Op regionaal niveau afwegen van ruimtelijke plannen
De RSV is het afwegingskader van ruimtelijke belangen bij nieuwe ontwikkelingen of initiatieven
vanuit de markt of overheden. Dit komt tot uitdrukking in:
 afstemming in Ambtelijk Advies Groep Ruimtelijke Agenda en Ambtelijk Overleg Ruimtelijke
Ordening en het PHO Ruimte
 indien nodig: indienen van zienswijzen op lokale structuurvisies of masterplannen.
Hoe gaan we dit meten? (meetbare resultaten)
Concentreren van de verstedelijking; monitoren van de gemaakt woningbouwafspraken in de regio,
en specifiek in de as Leiden-Katwijk, rond de oude Rijnzone en in Alphen aan den Rijn, met behulp
van de woningbouwmonitor van de provincie Zuid-Holland die jaarlijks wordt geactualiseerd.
Openhouden van het Groene Hart, de Duin- en Bollenstreek en Duin, Horst en Weide:
Monitoren van de ontwikkelingen in dit gebied, met behulp van de woningbouwmonitor van de provincie Zuid-Holland en in overleg met het GOM (Greenport Ontwikkelings Maatschappij).
Het open houden van genoemde landschappen borgen in de Gebiedsprofielen Ruimtelijke Kwaliteit
van de provincie Zuid-Holland.
Regionale belangen borgen in provinciaal en ruimtelijk beleid:
Organiseren van periodieke afstemmingsmomenten met Rijk, provincie en regio. Indien aan de orde, regionale belangen in provinciale en nationale documenten kenbaar maken door middel van
overleg, bestuurlijk inzet en eventueel zienswijzen.
Op regionaal niveau afwegen van ruimtelijke plannen:
Monitoren van de ruimtelijke ontwikkelingen. en het onder de aandacht brengen van regionale afspraken door middel van overleg, bestuurlijke en inzet en eventueel zienswijzen op lokale structuurvisies en masterplannen.
Wie zijn de deelnemers en wie gaat wat doen?
Binnen het onderdeel Ruimtelijke Ordening vindt nauw overleg plaats met de 14 Holland Rijnland
gemeenten, de provincies Zuid- en Noord-Holland, buurgemeenten (waaronder Haarlemmermeer en
de gemeenten in regio Haaglanden), het Rijk en marktpartijen.
Wat gaat het kosten?
- Algemeen budget Ruimtelijke Ordening (lobby, ondersteuning, etc.) €75.000,- Bijdrage samenwerking Zuidvleugel €70.000,- Activiteiten ten aanzien van visievorming (RSV/VRM/ALK) €45.000
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Onderdeel Verkeer en Vervoer

Wat willen we bereiken?
Hoofddoel van het programma is het verbeteren van de regionale bereikbaarheid, waarbij verkeer
en vervoer faciliterend is aan ruimtelijk-economische ontwikkeling. Dit dient op een goede duurzame manier te gebeuren. Hierbij wordt gekeken naar alle modaliteiten (fiets, openbaar vervoer en
auto). Het gaat daarbij niet alleen om nieuwe verbindingen, maar ook om een betere benutting van
het totale netwerk door de ‘missing links’ aan te leggen, goede overstapfaciliteiten, doorstromingsmaatregelen en een herkenbare inrichting van het systeem. Verkeersveiligheid is hierbij een belangrijk thema.
Wat is het maatschappelijk effect?
De bereikbaarheid van de regio en de doorstroming in het gebied zijn niet goed. Er lopen goede,
internationale verbindingen in noord-zuid richting door de regio (A4, A44, spoor) maar door het
ontbreken van adequate oost-west verbindingen, zowel voor de weg als het openbaar vervoer, is de
regio daar slecht op aangesloten. Mede vanwege de ruimtelijke en economische ambities van Holland Rijnland is het van belang om de aansluiting op het nationale hoofdwegennet en spoornet te
verbeteren. Het gaat daarbij om goede verbindingen tussen en ontsluiting van onder meer de
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Brainports (Biosciencepark en Esa Estec), de drie Greenports, de Oude Rijnzone en de realisatie
woningbouwprogramma waaronder ontwikkeling Valkenburg.
De Greenports en Brainports zijn de afgelopen jaren sterk gegroeid en hebben door (toekomstige)
herstructurering een duidelijk profiel. Het omliggend provinciale wegennet is echter niet meegegroeid. Veelal vindt de ontsluiting naar de grotere provinciale wegen plaats via N-wegen die dwars
door kleine kernen lopen. Hier kan sprake zijn van barrièrewerking en verkeersonveiligheid en vindt
congestie plaats doordat gebruik moet worden gemaakt van verouderde bruggen. Daarnaast is de
afwikkeling op de grotere provinciale wegen richting A4, A12, en A44 beneden peil. Investeringen in
de infrastructuur in de regio zijn dan ook nodig.
Op eigen initiatief heeft Holland Rijnland in 2009 een visie op het openbaar vervoer vastgesteld met
als doel om in de periode tot en met 2020 een substantiële verbetering van het openbaar vervoer in
de regio te realiseren. In de OV-visie is een OV-netwerk van HOV-verbindingen op R-netkwaliteit
ontworpen. Het netwerk sluit aan bij de hoogfrequente sprinters van Stedenbaanplus en wordt aangevuld met ontsluitende busdiensten en aanvullend openbaar vervoer (o.a. regiotaxi). Een duidelijke lijnvoering, snelle verbindingen en hoge frequenties moeten zorgen voor een significante stijging
van het aantal openbaar vervoerreizigers.
Als vraagafhankelijk vervoerssysteem rijdt de Regiotaxi Holland Rijnland in de gehele regio, als
aanvullende voorziening op het reguliere Openbaar Vervoer zowel als voorziening voor mensen met
een beperking die aan vergoeding krijgen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
Er is sprake van integratie van beide gebruikersgroepen in de taxi.
Daarnaast heeft Holland Rijnland in 2013 een Uitvoeringsprogramma Fiets vastgesteld. Op basis
van dit uitvoeringsprogramma wordt prioriteit gegeven aan snelle woon-werkverbindingen en vindt
hierop een actieve lobby bij de provincie plaats. Samen met de gemeenten wordt gekeken welke
ontbrekende schakels op het totale fietsnetwerk alvast kunnen worden gerealiseerd.
Maatschappelijke ontwikkelingen
De middelen voor infrastructuur en goede inpassing daarvan zijn schaars en moeten voor een groot
deel betrokken worden bij rijk en provincie. Daarin concurreert de regio met regio’s in de Zuidvleugel en in de rest van het land. Een eis die steeds vaker wordt gesteld om aan middelen te komen, is
dat er een integrale en afgestemde visie moet zijn op de ontwikkelingen in de regio.
Daarom werkt de regio samen met de provincie aan diverse uitvoeringsprogramma’s waaronder het
Uitvoeringsprogramma OV-visie, programmaplan Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek, programma Corridor N207 en een uitvoeringsprogramma fiets. Deze wijze van samenwerking – gericht
op concrete realisatie - wordt in 2015 gecontinueerd.
De ontwikkeling van het aantal verkeersslachtoffers in het gebied van Holland Rijnland vertoont een
gunstige tendens. Begin 2013 is een tweede versie van het zogenaamde Verkeersveiligheidsprofiel
voor Holland Rijnland verschenen. Dit profiel laat zien dat sinds 2001 het aantal verkeersdoden per
jaar sterk wisselt, maar geleidelijk lijkt te dalen en in alle jaren onder de doelstellingslijn van het
landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 ligt; deze doelstellingslijn geeft het toegestane maximum aan verkeersdoden weer. Over de ontwikkeling van de ziekenhuisgewonden doet
het Verkeersveiligheidsprofiel geen uitspraak. De registratiegraad is hiervoor te laag.
Relevante documenten
 Uitvoeringsprogramma Regionaal Verkeer Vervoer Plan
 Uitvoeringsprogramma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek
 OV-visie + uitvoeringsprogramma
 Uitvoeringsprogramma Fiets
 Regionale Investeringsstrategie
 Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2014-2016
 Geactualiseerde Regionale Structuurvisie (vastgesteld in 2012)
Wat gaan we ervoor doen?
Vanuit dit onderdeel wordt een bijdrage geleverd aan de volgende projecten:
 Uitvoering UP-RVVP
 Uitvoering programma dynamische verkeersmaatregelen
 Regionaal Investeringsfonds
 Regionale Verkeersmilieukaart (RVMK)
 Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
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Uitvoering Meerjarenplan verkeersveiligheid
OV Visie + uitvoeringsprogramma
RijnlandRoute, programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek (ondermeer Duinpolderweg), corridor N207, aansluitingen N11
HOV-net Zuid Holland Noord, incl. implementatie R-net
Coördinatie Brede Doel Uitkering
Uitvoeringsprogramma Fiets

Hoe gaan we dit meten? (meetbare resultaten)
 ondertekende overeenkomsten met Rijk en provincie (met daarin onomkeerbare afspraken
over realisatie infrastructuurprojecten, zowel auto als OV);
 toezien op besteding middelen uit Regionaal investeringsfonds aan RijnlandRoute, programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek en het regionaal OV-programma;
 Inzichtelijk beeld benodigde investeringen en lobby voor dubbel spoor Utrecht-Leiden
 start visieontwikkeling N11;
 monitoring en sturing realisatie uitvoeringsprogramma’s OV, Fiets en Corridor N207;
 aantal uitgevoerde projecten uit het Actieprogramma Verkeersveiligheid 2014 – 2016;
 aantal lessen verkeersonderwijs op basisscholen in de regio
 sturing op kwaliteit Regiotaxi; aantallen klachten punctualiteit volgens eisen in bestek.
Wie zijn de deelnemers en wie gaat wat doen?
Binnen het onderdeel verkeer en vervoer vindt nauw overleg plaats met de 14 Holland Rijnland gemeenten, de provincies Zuid- en Noord Holland, buurgemeenten (waaronder Haarlemmermeer en
de gemeenten in regio Haaglanden), het Rijk en marktpartijen.
Wat gaat het kosten?
 De kosten van de projecten uit het Actieprogramma Verkeersveiligheid zijn in 2015
€612.780. De subsidie uit de BDU is €447.585.
 De voor CVV geraamde projectkosten bedragen € 360.000. Daarnaast bedragen de beheerkosten zo’n €90.000,-, hiervan wordt € 45.000 gedekt een bijdrage van de Provincie ZuidHolland en de overige €45.000,- wordt door Holland Rijnland ingebracht in uren.
 In het Regionaal Investeringsfond (RIF) zijn middelen gereserveerd voor een aantal infrastructurele projecten:
- RijnlandRoute (€75 miljoen)
- Programma Ontsluiting Greenport (€37,5 miljoen):
 HOV-corridor Bollenstreek – Schiphol (€5 miljoen)
 Maatregelen Middengebied (€20 miljoen)
 Duinpolderweg (€12,5 miljoen)
- HOV-net Zuid – Holland Noord (€37,5 miljoen)
 Daarnaast is er een jaarlijks budget voor de ondersteuning van lobby en activiteiten op het
gebied van openbaar vervoer (bijvoorbeeld bijdrage Stedenbaan €30.000, Uitvoeringsprogramma OV), dynamisch verkeersmanagement, beheer van het regionaal verkeersmodel
(RVMK en infrastructuur (bijvoorbeeld Duinpolderweg, RijnlandRoute, N207). Dit budget bedraagt zo’n €168.000.
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Onderdeel Natuur en Landschap

Wat willen we bereiken?
Hoofddoel van het programma is om de landschappelijke kwaliteiten in de regio te beschermen en
te versterken en de ontwikkeling en uitvoering van (regionale) landschappelijke plannen te bevorderen. Kortweg gaat het om het versterken van het landschappelijk netwerk. Holland Rijnland heeft
een unieke eigen identiteit door de synergie tussen stedelijk en landelijk gebied. De regio wil dit
samenspel tussen stad en land behouden waar dit kan en versterken waar dit nodig is. Dit dient als
tegenwicht voor de grootschalige stedelijke ontwikkelingsopgave waarvoor Holland Rijnland zich de
komende jaren gesteld ziet.
Wat is het maatschappelijk effect?
in 2020 is Holland Rijnland een aantrekkelijke regio om in te wonen, te werken en te recreëren,
dankzij de aanwezigheid van een aantal karakteristieke en verschillende landschappen (visie Regionaal Groenprogramma). De stedeling kan via aantrekkelijke fiets-, wandel- en vaarroutes deze
groene ruimte bereiken vanuit de stad. De landschappen zijn onderling met elkaar verbonden, zowel recreatief als ecologisch. De groenblauwe verbindingen zijn in 2020 uitgegroeid tot doorgaande
verbindingen voor natuur en water. Waar mogelijk zijn deze toegankelijk voor (water)recreanten.
Het karakteristieke open landschap van Holland Rijnland is bereikbaar en toegankelijk voor de inwoners van de regio en recreanten van buiten. De recreanten vinden een gevarieerd aanbod van
recreatievoorzieningen en agrotoerisme. Cultuurhistorische elementen zijn versterkt en zichtbaar
gemaakt. Landbouw is behouden als drager van het open landschap.
Maatschappelijke ontwikkelingen
In het algemeen is er minder geld beschikbaar bij Europa, Rijk, provincie en gemeenten, waardoor
de overheid op zoek is naar nieuwe financieringsmogelijkheden. De provincie heeft haar ambities
voor het groendossier uitgewerkt in de Beleidsvisie en het Uitvoeringsprogramma Groen. De focus
op groen om de stad, kan als gevolg hebben dat in het Groene Hart minder ontwikkelingen mogelijk
zullen zijn.
Medewerking van grondeigenaren, meestal agrariërs, is steeds belangrijker voor ontwikkelingen in
het landelijk gebied. Met de uitbreiding van het gebiedsfonds voor groenblauwe diensten zoekt de
regio naar financieringsconstructies en organisatiestructuur voor de vergoeding van het beheer dat
deze grondeigenaren verrichten. Hierbij sluit de regio aan bij het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouw Beleid van Europa met haar aanpak gericht op gebiedscollectieven. Het nieuwe plattelands-
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ontwikkelingsprogramma van Europa lijkt zich vooral te gaan richten op agrarisch ondernemerschap
en innovatie en minder of niet op recreatie en cultuurhistorie.
Relevante regionale documenten
 Regionaal groenprogramma 2010-2020
 Regionale structuurvisie 2020
 Landschapsontwikkelingsplan Rijn- en Veenstreek, 2010
 Landschapsontwikkelingsplan Duin Horst Weide, 2012
Wat gaan we ervoor doen?
Financieren groenprojecten en stimuleren realisatie
 Uitvoeren Regionaal Groenprogramma
 Afronden Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek
 Ondersteuning Landschapsontwikkelingsplan Rijn- en Veenstreek en ondersteuning Landschapsontwikkelingsplan Duin, Horst en Weide
 Zuidvleugel Zichtbaar Groener overeenkomst
 Gebiedsfonds groenblauwe diensten implementatie rond boerenlandpaden en uitbreiding
Regionale belangen borgen in nationaal en provinciaal beleid
 Platformfunctie en belangenbehartiging
 Management / Kennis vergaren, belangenbehartiging en netwerken, o.a.:
o klankbordgroep Wandelroutenetwerk
o Beleidsvisie en Uitvoeringsprogramma Groen provincie Zuid-Holland, inclusief regionaal kader ‘de Tuin van Holland’ en de gebiedsdeals.
o Beleidsvisie en uitvoeringsprogramma Cultureel Erfgoed provincie Zuid-Holland
o Hoogheemraadschap van Rijnland
o Omgevingsdienst West–Holland
o De Groene Klaver
o Ambtelijk en Bestuurlijk Overleg Natuur, Landschap en Recreatie
o Plaatselijke Groep LEADER Leidse Ommelanden
o Groene Hart / Woerdens Beraad
Meedenken bij innovatie landschapsontwikkelingen
 Gebiedsfonds Groenblauwe/maatschappelijke diensten uitbreiden met privaat geld / agrarisch natuurbeheer vanuit het GLB / blauwe diensten
 InterReg: mijn groen - ons groen
Hoe gaan we dit meten? (meetbare resultaten)
Financieren groenprojecten en stimuleren realisatie
 aantal gerealiseerde projecten
 uitgave middelen
Regionale belangen borgen in nationaal en provinciaal beleid
 Zichtbaarheid Holland Rijnland in nationaal en provinciaal beleid
 Medefinanciering voor groenprojecten in Holland Rijnland
 Actieve deelname aan het Woerdens Beraad
 Indien nodig: inbreng en/of zienswijze op provinciale of nationale beleidsvisies groen
Bevorderen innovatie landschapsontwikkelingen
 Gebiedsfonds Groenblauwe diensten uitbreiden tot Gebiedscollectief inclusief agrarisch natuurbeheer (GLB) en blauwe diensten (Hoogheemraadschap)
 Businesscase mijn groen – ons groen
Wie zijn de deelnemers en wie gaat wat doen?
Regionaal Groenprogramma:
 gemeenten Hillegom, Kaag & Braassem (deel Alkemade), Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse,
Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude.
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Landschapsontwikkelingsplannen:
 Duin- en Bollenstreek: Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen
 Rijn- en Veenstreek: gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop.
 Duin, Horst en Weide: gemeenten Pact van Duivenvoorde (Voorschoten, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg)
Overige: Holland Rijnland-gemeenten, provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland,
Omgevingsdienst West-Holland, regio Haaglanden, samenwerking Leidse Ommelanden, de Groene
Klaver, LEADER en het Woerdens Beraad.
Wat gaat het kosten?
- Voor lobby en onderzoek € 30.000
- Bijdrage Groene Hart / Woerdens Beraad €7.500
- Binnen het RIF is rekening gehouden met een totaalbedrag van € 20 miljoen voor de uitvoering
van het Regionaal Groenprogramma. Zie Programma Bestuur en Middelen: Onderdeel RIF.
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Onderdeel Wonen

Wat willen we bereiken?
Hoofddoel van het programma is het verbeteren van de balans tussen aanbod en vraag op de
regionale woningmarkt. Concreet gaat het er om te komen tot één open, goed functionerende,
woningmarkt die aansluit bij de vraag van regionale woningzoekenden. Binnen die regionale
woningmarkt worden subregionale en lokale verschillen onderkend en benut.
Holland Rijnland is een aantrekkelijke woonregio. De druk op de markt blijft groot. Maar niet elk
bouwplan kan worden gerealiseerd. Afstemming is nodig zodat de randvoorwaarden er zijn om de
juiste woningen, op de goede locatie en op het juiste moment in de markt te kunnen zetten. Ook
willen we hiermee de verantwoording van bestemmingsplannen aan de provincie vereenvoudigen.
In het bijzonder willen we ervoor zorgen dat er voldoende woningen en woonvormen beschikbaar
zijn voor ouderen, zorgbehoevenden, mensen met een functiebeperking en tijdelijke
arbeidsmigranten.
Wat is het maatschappelijk effect?
Er mag worden verwacht dat door regionale afstemming de harde plancapaciteit toeneemt en er
naar verhouding meer woningbouwplannen daadwerkelijk worden gerealiseerd. Uitgangspunt is
verder om de kwaliteit van projecten beter te laten aansluiten bij de vraag.
Voor sociale huurwoningen geldt dat deze op een eenvoudige, eerlijke en transparante wijze worden
verdeeld. Het is de bedoeling, dat woon-zorgconcepten integraal onderdeel uitmaken van woningbouwplannen en dat deze worden gespreid waar dat mogelijk en noodzakelijk is. Afstemming tussen gemeenten moet ook leiden tot effectiever gebruik van in regio aanwezige kennis. Uiteindelijk
gaat het om transparantie, afstemming en efficiëntie is in het ontwikkelingsbeleid en toewijzingsbeleid.
Maatschappelijke ontwikkelingen
Holland Rijnland is een regio waar de druk op de woningmarkt hoog is en in de komende jaren naar
verwachting ook hoog blijft. Maar de druk is tijdelijk minder door de crisis en de stagnatie op de
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woningmarkt. Bovendien verschilt de druk tussen subregio’s: in het stedelijk gebied is die hoger
dan in het landelijk gebied. Kwaliteit wordt steeds meer onderscheidend in de vragersmarkt. Het
gaat om zaken als gebruikswaarde (zoals energiezuinig bouwen, efficiënte indeling), belevingswaarde (locatie, groen) en toekomstwaarde (duurzaamheid, bereikbaarheid).
Gemeenten hebben elkaar nodig om in de behoeften te voorzien. Niet elke gemeente kan elk
woonmilieu realiseren. Ook voor de verdeling van de sociale huursector is afstemming nodig vanwege de schaarste. Het gegeven, dat er sprake is van een regionaal woonruimteverdeelsysteem
verbreedt en vergroot de keuzemogelijkheden en de kansen voor woningzoekenden. Er is een zeker
spanningsveld, omdat er naast de behoefte aan uniforme regionale regelgeving en vestigingsvrijheid er ook ruimte moet zijn om lokale volkshuisvestingsvraagstukken op te pakken (via afwijkend
lokaal maatwerk).
Tot slot groeit de druk in de woonzorgsector. Door vergrijzing en medische mogelijkheden neemt de
vraag naar zorg toe. Die zorg wordt echter steeds minder in grote intramurale instellingen geleverd
en meer in kleinschalige woonvormen en thuis. De realisatie van geschikte (extra- en intramurale)
woonzorgvormen op de juiste plek vergt goede afstemming.
Relevante documenten
 Regionale StructuurVisie 2020 Holland Rijnland [2012]
 Regionale Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2013
 Regionale Woonagenda Holland Rijnland (vaststelling 2014)
 Visie Ruimte en Mobiliteit, Verordening Ruimte, uitvoeringsprogramma’s Ruimte en Mobiliteit, Provincie Zuid-Holland (vaststelling in 2014)
 Gebiedsagenda Zuidvleugel/Zuid-Holland en Verstedelijkingsstrategie
 Strategie Wonen Groene Hart
 Plannen voor afbouw intramurale capaciteit (Zorgkantoor)Monitor Woningbouwplannen provincie Zuid-Holland
Wat gaan we ervoor doen?
1. Monitoren en afstemmen van het uitvoeringsprogramma (lijst woningbouwplannen) door
o.a. terugkerend overleg met marktpartijen over opnamecapaciteit; bevorderen nput gegevens provinciale monitor Ruimte en Wonen;
2. Verantwoording van woningbouwplannen aan de provincie Zuid-Holland;
3. Overleg met Zuidvleugel, provincie en Rijk over speerpunten voor het (boven)regionaal
woonbeleid (o.a. Valkenburg, Stedenbaanpluslocaties, transformaties en binnenstedelijke locaties, Groene Hart);
4. Monitoren uitvoering Convenant huisvesting arbeidsmigranten;
5. Beoordelen urgentieverzoeken en voeren secretariaat urgentiecommissie;
6. Beleidsevaluatie woonruimteverdeling (ondersteuning beleidscommissie);
7. Belangenbehartiging gemeenten in ambtelijke en bestuurlijke overleggen met corporaties,
zorgaanbieders en –vragers.
Hoe gaan we dit meten? (meetbare resultaten)
1. Regionale Woonagenda met een flexibel uitvoeringsprogramma voor alle veertien gemeenten van Holland Rijnland.
2. De planlijst van het uitvoeringsprogramma is door de provincie geaccepteerd als verantwoordingsintrument voor bestemmingsplannen;
3. Verhoging van het aandeel harde plancapaciteit, gerelateerd aan ontwikkeling woningbehoefte en marktopnamecapaciteit; netto toevoeging van een proportioneel deel van de woningen die voor 201-2020 in de woonagenda zijn afgesproken; aandeel sociale huurwoningen per gemeente in de nieuwbouw; aandeel woningen voor verzorgd/beschut wonen;
4. Aantal woonlocaties voor arbeidsmigranten binnen de afspraken van het Convenant huisvesting arbeidsmigranten;
5. Aantal urgentieverzoeken en verleende urgenties;
6. Gemiddelde regionale slaagkans en de lokale slaagkans; aantal woningen dat is toegewezen
o.g.v. lokaal maatwerk;
Wie zijn de deelnemers en wie gaat wat doen?
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Regionale Woonagenda: Holland Rijnland en regiogemeenten (i.o.m. derden zoals provincie, corporaties, zorgkantoor);
Uitvoeringsprogramma: Holland Rijnland, regiogemeenten, corporaties en andere ontwikkelaars,
zorgkantoor, provincie;
Beleidsevaluatie Huisvestingsverordening: Holland Rijnland i.s.m. koepels van woningcorporaties en
huurdersorganisaties;
Uitvoering Huisvestingsverordening: koepel van woningcorporaties en lokale overheid en corporatie
voor lokaal maatwerk;
Uitvoering Convenant Huisvesting arbeidsmigranten: koepel van woningcorporaties, lokale overheid
en werkgevers;
Urgentieverlening: onafhankelijke commissie ondersteund door Holland Rijnland;
Bezwaarschriftencommissie: onafhankelijke commissie ondersteund door lokaal apparaat en/of regio.
Wat gaat het kosten?
Lobby en onderzoek regionale woonagenda en uitvoeringsprogramma: € 30.000
urgentiecommissie: € 72.500 (Exclusief personeelskosten)
bezwaarschriftencommissie: € 220.000 (Exclusief beleidsadvisering)
beleidscommissie Woonruimteverdeling: € 10.000 (voor verkrijgen benodigde onderzoeksdata)
Uitvoering BWS € 4.150
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Onderdeel Economische Zaken en Toerisme

Wat willen we bereiken?
Hoofddoel van het programma is het stimuleren van de regionale economie. Holland Rijnland wil
voldoende ruimte blijven bieden aan het bedrijfsleven. Dit vraagt om duurzame en toekomstbestendige werklocaties met een efficiënt ruimtegebruik (bedrijventerreinen, kantoorlocaties en een
robuuste winkelstructuur). De topsectoren Life Science and Health, Space (onderdeel van High
Tech), Biobased Economy en de Greenports Duin- en Bollenstreek, regio Boskoop en Aalsmeer wil
Holland Rijnland versterken. Bij recreatie en toerisme zet Holland Rijnland in op het versterken van
de netwerken voor waterrecreatie, fietsen en wandelen.
Wat is het maatschappelijk effect?
Door herstructurering (van onderhoud openbare buitenruimte tot totale herontwikkeling) van de
bestaande en deels verouderde bedrijventerreinen en kantoorlocaties moeten de vestigingsvoorwaarden verbeteren om ook in de toekomst aantrekkelijke vestigingsplaatsen te blijven voor het
bedrijfsleven. Het is van belang om ruimte te blijven bieden aan het bedrijfsleven en op deze wijze
zoveel mogelijk bedrijven voor de regio te behouden en nieuwe vestigingen te stimuleren. De werkgelegenheid blijft hierdoor kwantitatief en kwalitatief op peil.
Holland Rijnland wil de innovatieve speerpunten, de niches en specialiteiten die moeten zorgen voor
extra groei, stimuleren. Dit zorgt voor een duidelijke economische identiteit en levert de regio een
aantrekkelijk economisch en kennisklimaat op. Door rondom de topsectoren speerpuntenbeleid te
voeren kunnen optimaal de mogelijkheden worden benut die het provinciale en nationale topsectorenbeleid en het Europees beleid biedt. Als topsectoren worden beschouwd: Life science & Health
(Bio Science Park Leiden), Space Technology (ESA Estec), de Greenports en Biobased Economy.
Het detailhandelsbeleid draait om het in stand houden van bereikbare en aantrekkelijke winkelgebieden op korte afstand van de consument. Dit vraagt om een regionale detailhandelsstructuur
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waarin de verschillende aankoopplaatsen in stads- en dorpscentra en op aangewezen clusters voor
perifere detailhandel (PDV) elk hun functie kunnen vervullen.
Stimulering van recreatie en toerisme is van groot belang voor de regio. Niet alleen vanwege de
mogelijkheden en inkomsten voor ondernemers maar ook vanwege het woon- en vestigingsklimaat.
Agrariërs met een teruglopend inkomen kunnen met hun landelijke locaties profiteren van meer
toegankelijkheid voor recreatieve doeleinden door het ontwikkelen van recreatiemogelijkheden op
de boerderij. Dergelijke functiemenging straalt ook innovatie uit.
Maatschappelijke ontwikkelingen
Alle signalen wijzen er op, dat de Nederlandse economie langzaam uit de recessie komt, waarin
deze sinds 2009 heeft verkeert. De recessie heeft - ook in Holland Rijnland - grote gevolgen (gehad) voor de detailhandel, kantoren en bedrijfsgebouwen. En geleid tot leegstand van bijvoorbeeld
kantoren en winkels.
Het Nederlandse bedrijfsleven is van oudsher sterk internationaal georiënteerd. Groei is sterk afhankelijk van de mate waarin het bedrijfsleven, de universiteiten en de kennisinstellingen marktkansen weten te verzilveren en bedrijven, mensen en kennis aan Nederland weten te binden. De
Zuidvleugel, de provincie, het Rijk en Europa leggen de focus in het beleid op het versterken van
een beperkt aantal topsectoren, die de basis moeten vormen voor de groei van de gehele economie.
Deze topsectoren moeten voorop lopen in het vinden van innovaties oplossingen voor wereldwijde
uitdagingen op het gebied van gezondheid, klimaat, water, voedsel en veiligheid.
De vastgoedmarkt is de afgelopen jaren al belangrijk veranderd: van een aanbodgeoriënteerde
markt in een vraaggerichte markt. Ook de vraag naar bedrijfsruimte is in ontwikkeling: meer vraag
naar kleinschaliger bedrijfs- en kantoorunits op informele werklocaties en minder vraag naar grote
units op formele kantoorlocaties en bedrijventerreinen. De uitgifte van bouwrijpe grond is tijdelijk
gestagneerd en het aantal transacties voor kantoor- en bedrijfspanden is aanzienlijk teruggelopen.
Op verschillende plekken is er sprake van structurele leegstand. Zowel het Rijk als de provincies
dringen er bij gemeenten aan op maatregelen. Bij de provincies is er minder geld beschikbaar voor
de noodzakelijk herstructurering. Herstructurering wordt daardoor ook een gezamenlijke opgaven
van markt en overheid.
Vooral door de achterblijvende consumentenbestedingen, veranderende consumentenvoorkeuren
en de sterke groei van de verkoop via internet is de winkelmarkt sterk veranderd met in toenemende mate leegstand op alle typen aankoopplaatsen. PDV-clusters dringen aan op het toelaten van
andere branches op hun locatie naast de traditionele volumineuze branches. Dit raakt het functioneren van de detailhandelsstructuur.
Mensen hebben (tijdelijk) minder te besteden maar hechten wel meer aan ontspanning, beleving,
rust, gezondheid. Het open landschap in de regio is aantrekkelijk voor een grote groep personen en
biedt belangrijke kansen voor impulsen op het gebied van recreatie en toerisme.
Relevante documenten
- Regionale StructuurVisie 2020 Holland Rijnland (2012)
- Kijk op de regionale economie van Holland Rijnland (2013)
- Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland
- Bedrijventerreinenstrategie Oude Rijnzone/Rijnstreek
- Regionale kantorenstrategie Holland Rijnland
- Behoefteraming bedrijfshuisvesting 2.0
- Conclusies Economische Effectrapportages bedrijventerreinen Holland Rijnland (2013)
- Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek
- Meerjarenprogramma Greenport Duin- en Bollenstreek
- Quick Scan: Topsectorenbeleid en kansen voor Holland Rijnland
- Werkprogramma Holland Space Cluster
- Programma Holland Rijnland Biobased 2014
- Strategie voor detailhandel op perifere locaties
- Beleidsagenda Regionale Economie en Energie van de provincie Zuid-Holland
- Actieagenda’s van de Topteams Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, Agrofood, Life Science and
Health en High Tech.
- Visie Ruimte en Mobiliteit (2014) provincie Zuid-Holland
- Economische Agenda Greenport Duin- en Bollenstreek (2013)
- Economische Agenda en Uitvoeringsprogramma Leidse Regio (2013)
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Wat gaan we ervoor doen?
Voldoende ruimte blijven bieden aan het bedrijfsleven en daarbij de ruimte duurzaam gebruiken
Inzet op regionaal niveau voor herstructurering bedrijventerreinen en regionale bedrijventerreinenprogrammering nader af te stemmen met de gemeenten. Actualiseren bedrijventerreinstrategie
Holland Rijnland naar aanleiding van nieuwe Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM). Mogelijk als onderdeel van een integrale strategie voor werklocaties (kantoren, bedrijventerreinen, detailhandel)
Vraag en aanbod op de kantorenmarkt in balans brengen
Ambtelijke projectgroep transformatie voor kennisdeling.
Actualiseren kantorenstrategie Holland Rijnland naar aanleiding van nieuwe Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM). Mogelijk als onderdeel van een integrale strategie voor werklocaties (kantoren, bedrijventerreinen, detailhandel)
Bestaande clusters / topsectoren versterken
 Positie regionale topsectoren bij het opstellen economische en ruimtelijk beleid van Zuidvleugel, provincie en Rijk versterken.
 De Biobased Economy stimuleren door het programma Holland Rijnland Biobased
 Actief participeren in het Holland Space Cluster
 Actief participeren in Greenports Holland
 Ondersteunen Uitvoering Meerjarenprogramma Greenport Duin- en Bollenstreek
 Voortgang bewaken ILG/Nota Ruimte projecten Kloosterschuur-Trappenberg en Delfweg
In standhouden van een robuuste detailhandelsstructuur
Advisering over winkelinitiatieven die volgens de provinciale Verordening Ruimte een advies van het
Regionaal Economisch Overleg behoeven ter toetsing van de effecten op de regionale detailhandelsstructuur. Actualiseren detailhandelsbeleid naar aanleiding van nieuwe Visie Ruimte en Mobiliteit
(VRM). Mogelijk als onderdeel van een integrale strategie voor werklocaties (kantoren, bedrijventerreinen, detailhandel).
Waterrecreatie stimuleren
 Door ontwikkelen van het regionaal vaarnetwerk.
 koppelen van het vaarnetwerk aan wandel- en fietsnetwerken.
 Opdrachtgever onderhoud en aanjager uitbreiding sloepennetwerk Hollandse Plassen
 Ondersteunen Hollands Utrechts Plassenberaad.
Toeristisch aanbod beter beleefbaar maken mede door stimuleren handige routestructuren
 Aantrekkelijk, toegankelijk en dekkend recreatief netwerk door cros verbanden met landschapsinrichting, utilitair fietsgebruik en cultuurhistorie.
 Informatievoorziening verbeteren door het stimuleren van een overzichtelijk en actueel aanbod via internet, van routes, activiteiten etc.
 Coördinatie onderhoud fietsknooppuntennetwerk Holland Rijnland.
 Deelname aan innovatieve ontwikkelingen, bijvoorbeeld door deelname aan de pilot Vrijetijdslandschap.
Economische beleidstaken voor de clusters (Duin- en Bollenstreek, Leidse regio en Rijn- en Veenstreek.
Er is sprake van een verschuiving van het regionaal beleid op Holland Rijnland niveau naar de beleid in de clusters. De economische agenda Greenport Duin- en Bollenstreek, en de economische
agenda Economie 071 zijn hier voorbeelden van. Hierdoor ontstaat er enige ruimte in capaciteit en
budget binnen de organisatie Holland Rijnland. De ontstane ruimte binnen Holland Rijnland organisatie wordt, in afwachting van het #Kracht15 traject, ingezet om samen met de betreffende gemeenten beleidstaken voor de clusters op te pakken.
Hoe gaan we dit meten? (meetbare resultaten)
Voldoende ruimte blijven bieden aan het bedrijfsleven en daarbij de ruimte duurzaam gebruiken
Periodieke monitoring en opstellen voortgangsrapportages en deze ter bespreken voorleggen aan
het PHO Economische zaken
Programma begroting 2015 (PB15) Holland Rijnland (AB Definitief)
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Vraag en aanbod op de kantorenmarkt in balans brengen
Periodieke monitoring en opstellen voortgangsrapportages en deze ter bespreking voorleggen aan
het PHO Economische zaken
Bestaande clusters / topsectoren versterken
Topsectoren en clusters van Holland Rijnland zijn zichtbaar in het beleid van de provincie / Zuidvleugel, het Rijk en Europa. En regionale topsectoren weten gebruik te maken van kansen (o.a.
subsidies) die het topsectorenbeleid van provincie, Rijk en Europa biedt.
In standhouden van een robuuste detailhandelsstructuur
Bespreken van detailhandelsplannen in het portefeuillehoudersoverleg Economische zaken, waarbij
gekeken wordt of de initiatieven passen in de regionale detailhandelsstructuur en de ruimtelijke
effecten op de omliggende winkelcentra en omgeving worden getoetst.
Waterrecreatie stimuleren
Herkenbaar regionaal vaarregime, uitbreiding product sloepennetwerk.
Toeristisch aanbod beter beleefbaar maken door stimuleren routestructuren
Nieuwe projecten op gebied van fietsgebruik en beleving van cultuurhistorie stimuleren, effectiever
onderhoud routestructuren.
Economische beleidstaken op het niveau van de clusters/subregio’s (Duin- en Bollenstreek, Leidse
regio en Rijn- en Veenstreek).
Nader te bepalen, afhankelijk van de behoefte binnen de clusters.
Wie zijn de deelnemers en wie gaat wat doen?
Voldoende ruimte bieden aan het bedrijfsleven en daarbij de ruimte duurzaam gebruiken
Holland Rijnland en de veertien deelnemende gemeenten (ambtelijk en bestuurlijk) in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en waar nodig met inschakeling van externe deskundigheid
Vraag en aanbod op de kantorenmarkt in balans brengen
Holland Rijnland en de veertien deelnemende gemeenten in samenwerking met de provincie ZuidHolland en waar nodig met inschakeling van externe deskundigheid
Bestaande clusters / topsectoren versterken
Holland Rijnland in samenwerking met bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en andere
overheden.
Uitvoering Meerjarenprogramma Greenport Duin- en Bollenstreek is een taak van de GOM. Holland
Rijnland heeft een controlerende taak.
In standhouden van een robuuste detailhandelsstructuur
Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland als REO-stuurgroep en het portefeuillehoudersoverleg
Economische zaken als adviesorgaan van het Dagelijks Bestuur
Waterrecreatie stimuleren
Holland Rijnland, gemeenten, ondernemers, ondernemersplatforms, cultuurorganisaties, kamers
van koophandel, bureaus voor toerisme etc.
Toeristisch aanbod beter beleefbaar maken door stimuleren handige routestructuren
Holland Rijnland, gemeenten, ondernemers, ondernemersplatforms, cultuurorganisaties, kamers
van koophandel, bureaus voor toerisme etc.
Economische beleidstaken op het niveau van de clusters/subregio’s (Duin- en Bollenstreek, Leidse
regio en Rijn- en Veenstreek).
De clusters in samenwerking met Holland Rijnland.
Wat gaat het kosten?
Voldoende ruimte blijven bieden aan het bedrijfsleven en daarbij de ruimte duurzaam gebruiken
- Procesmanagement: € 30.000,- (6 maanden eerste halfjaar 2015)
- Regionale bedrijventerreinenprogrammering en versterken samenwerking: € 20.000,Vraag en aanbod op de kantorenmarkt in balans brengen:
- Werkbudget € 10.000,Bestaande clusters / topsectoren versterken
- Programma Holland Rijnland BioBased € 40.000
- Participatie Holland Space Cluster € 20.000
- Participatie Greenport Holland € 12.000
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Greenport / RIF: € 10 miljoen (in 15 jaartranches tot 2022). Zie Programma Bestuur en Middelen: Onderdeel RIF
In standhouden van een robuuste detailhandelsstructuur:
Geen kosten naast reguliere arbeidsuren
Toeristisch aanbod beter beleefbaar maken door stimuleren handige routestructuren
- Totale kosten voor onderhoud, promotie en kwaliteitsverbetering van fiets-, wandel- en vaarroutes indicatief € 90.000; fysieke aanleg van nieuwe paden en watergangen valt in aanleg niet
in dit budget.
Economische beleidstaken op het niveau van de clusters/subregio’s (Duin- en Bollenstreek, Leidse
regio en Rijn- en Veenstreek).
- Werkbudget € 30.000,-
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Onderdeel Monitor

Wat willen we bereiken?
Doelstelling:
Voor het ontwikkelingen en evalueren van beleid is het noodzakelijk om inzicht te hebben in relevante trends en ontwikkelingen en te beschikken over betrouwbare cijfers.
Wat is het maatschappelijk effect?
Betere onderbouwing van beleidsvoorstellen.
Maatschappelijke ontwikkelingen
Zie de verschillende hiervoor beschreven onderdelen.
Relevante documenten
Zie de verschillende hiervoor beschreven onderdelen.
Wat gaan we ervoor doen?
Permanent verzamelen van relevante informatie
Jaarlijks een publicatie met kerncijfers over Holland Rijnland uitbrengen
Jaarlijks een monitor bedrijventerreinen of een feitenblad bedrijventerreinen uitbrengen
Jaarlijks een kantorenmonitor of een feitenblad kantoren uitbrengen
Wie zijn de deelnemers en wie gaat wat doen?
Holland Rijnland werkt bij het verzamelen van data en het opstellen van verschillende publicaties
samen met de Afdeling Strategie & Onderzoek van de gemeente Leiden. Er wordt zoveel mogelijk
gebruik gemaakt van bestaande data uit externe bronnen zoals het CBS de provincie Zuid-Holland.
De Holland Rijnland gemeenten leveren voor zover nodig aanvullende gegevens. Daarnaast worden
aanvullende gegevens bij externe bureaus ingekocht.
Wat gaat het kosten?
Voor het verzamelen, bewerken en publiceren van data is jaarlijks een bedrag van € 30.000,- nodig.
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3.2 Sociale Agenda

Wat willen we bereiken?
Met het programma Sociale Agenda ondersteunt het samenwerkingsorgaan de gemeenten binnen
Holland Rijnland op het brede terrein van samenlevingsvraagstukken om te bereiken dat de kwaliteit, omvang en samenhang van voorzieningen in de regio Holland Rijnland van een goed niveau
zijn.
Specifieker richt de samenwerking binnen de Sociale Agenda zich op 5 onderdelen:
Jeugd;
Leerplicht en voortijdig schoolverlaten;
Participatie en arbeidsmarktbeleid
Maatschappelijke ondersteuning;
Cultuur.
Context
De regionale sociale agenda beslaat een zeer breed terrein, van onderwijs en jeugdbeleid tot werk
en inkomen, van zorg en welzijn tot cultuur. Op dit brede terrein heeft samenwerking tussen gemeenten meerwaarde wanneer het gaat om het aanpakken van maatschappelijke problemen die
gemeentegrensoverstijgend zijn, die erg complex zijn, waar schaalvoordelen behaald kunnen worden in de uitvoering, of waar gemeenten door regionaal opererende organisaties en provincie worden aangesproken op het gezamenlijke beleid.
Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland vervult op deze onderwerpen veelal een platformfunctie. Binnen de sociale agenda is een goede traditie opgebouwd dat gemeenten samen initiatieven
nemen en uitwerken, en daarbij soms licht, soms zwaarder worden ondersteund vanuit het samenwerkingsorgaan.
Daarnaast heeft Holland Rijnland binnen de sociale agenda een aantal uitvoerende taken die zijn
vastgelegd in de Gemeenschappelijke regeling, namelijk de inkoop van educatieve trajecten in het
kader van de Wet Participatiebudget, en de uitoefening van de leerplichthandhaving en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voor voortijdig schoolverlaten (RMC-functie) voor de 12 gemeenten
van de Leidse regio en Duin- en Bollenstreek.
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Drie decentralisaties (3D)
Met ingang van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een groot aantal nieuwe taken in het
sociale domein. De taken van de gemeenten worden door decentralisaties op het gebied van de Wet
maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), jeugdhulp en werk enorm uitgebreid.
Vanwege de omvang en complexiteit van deze opgaven hebben gemeenten de afgelopen periode de
in hun organisaties beschikbare kennis en ervaring gebundeld om zich zo efficiënt en effectief mogelijk voor te bereiden op de nieuwe taken. Dit is gebeurd binnen de projectorganisatie 3D. Het lijkt
zinvol om ook in 2015 nog samen te werken binnen de 3 decentralisaties. Dit zal in ieder geval gebeuren op taken die regionaal moeten worden opgepakt, zoals het opdrachtgeverschap jeugdhulp
en de samenwerking in het regionale werkbedrijf. Ook op andere onderwerpen zal vanuit de platformfunctie naar verwachting nog de nodige gezamenlijke inzet worden geleverd, daar de te realiseren transformaties nog de nodige tijd zullen vergen.
Het is lastig om nu reeds vast te stellen hoe de regionale samenwerking met betrekking tot 3D er in
2015 uit zal zien. Holland Rijnland faciliteert de samenwerking. Het is op dit moment niet duidelijk
of dit ook in 2015 tot extra benodigde middelen zal leiden. Deze zijn op dit moment niet begroot.
In deze begroting wordt onder de onderdelen jeugd, participatie en zorg nader ingegaan op de opgave voor elke decentralisatie.
Binnen de hiernavolgende deelprogramma’s wordt ingegaan op de vragen:
Wat willen we bereiken
Hoe gaan we dit meten
Wat zijn de relevante documenten
Wie zijn de deelnemers
Wat gaan we er voor doen
Wat gaat het kosten
Wat mag het kosten ?
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Onderdeel Jeugd

Wat willen we bereiken?
Doelstelling:
 Een ambtelijk en bestuurlijk platform bieden voor het beleidsterrein jeugd.
 Naar een goede samenwerking in de jeugdketen: het realiseren van een efficiënte en effectieve samenwerking tussen alle betrokken partijen op het terrein van de zorg voor jeugdigen.
 Naar een sluitend aanbod van zorg voor jeugd en gezin: voor jeugdigen en gezinnen die een
beroep doen op jeugdhulp of nazorg is deze tijdig en zo laagdrempelig als mogelijk beschikbaar.
 Naar een nieuw jeugdstelsel waarmee vanaf 1 januari 2015 invulling wordt gegeven aan de
verantwoordelijkheid van de gemeenten voor alle jeugdhulp.
Hoe gaan we dit meten? (maatschappelijk effect)
 in alle gemeenten functioneren jeugd- en gezinteams;
 relevante zorgpartijen participeren in de jeugd- en gezinteams;
 de Centra voor Jeugd & Gezin (CJG’s) zijn versterkt en vormen de toegang tot het nieuwe
jeugdstelsel in de regio;
 Gemeenten, organisaties en medewerkers voeren hun taak in het nieuwe jeugdstelsel uit;
 De regio faciliteert voor gemeenten in het vervullen van de opdrachtgeversrol richting
jeugdhulpinstellingen.
 aantal kinderen die behandeld wordt in zware jeugdzorg en gedwongen kader.
Maatschappelijke ontwikkelingen
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en moeten zij ervoor
zorgen dat er voldoende jeugdhulp beschikbaar is. Gemeenten zijn opdrachtgever en subsidiëren of
contracteren zorgaanbieders voor het geven van jeugdhulp. Gemeenten hebben uitgesproken dat
zij met elkaar willen samenwerken op dit terrein. De portefeuillehouders hebben in het portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda van maart 2014 aangegeven het gezamenlijke opdrachtgeverschap
voor de jeugdhulp te willen beleggen bij Holland Rijnland, waarbij voor de gespecialiseerde jeugdhulp sprake zal zijn van financiële risicospreiding tussen gemeenten.
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Het gaat bij de transitie van de jeugdzorg niet alleen om het overnemen van taken die nu ergens
anders zijn belegd. Van gemeenten wordt verwacht dat zij de jeugdhulp inhoudelijk transformeren.
Het moet een overzichtelijker stelsel worden dat in staat is jeugdhulp te bieden van hogere kwaliteit
en tegen minder kosten. In 2013 is het toekomstmodel jeugdstelsel Holland Rijnland vastgesteld en
verder uitgewerkt. Dit model gaat uit van een vijftal pijlers:
1. de pedagogische gemeenschap
2. basisvoorzieningen
3. jeugd & gezinteam
4. specialisten
5. verbinding met andere stelsels: 1Gezin1Plan
Met name pijler 3, jeugd- en gezinteams, vormt een nieuw aspect dat nog verder uitgewerkt en
ingebed moet worden. Hiertoe draaien in 2014 zes proeftuinen. De ontwikkeling en inbedding van
de jeugd- en gezinteams zal in 2015 voortgezet worden. De regio zal de gemeenten hierbij ondersteunen.
Relevante documenten
 Notitie gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp (februari 2014)
 Regionaal beleidsplan transitie jeugdzorg (december 2013)
 Regionaal transitiearrangement stelselherziening jeugd Holland Rijnland (oktober 2013)
 Werkplan project 3D 2014 (februari 2014)
 Toekomstmodel Jeugdstelsel Holland Rijnland (maart 2013)
 Bedrijfsplan CJG’s Holland Rijnland en bijbehorend actieplan
 Uitwerkingsconvenanten Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning ZuidHolland Noord, te weten: Algemene convenant jeugdzorg-jeugdbeleid 2009-2012, Samenwerkingsconvenant model zorgcoördinatie en werken met 1 Gezin 1 Plan,
 Samenwerkingsconvenant Verwijsindex risico’s jeugdigen JeugdMATCH Zuid-Holland Noord
en Aansluitovereenkomst landelijke Verwijsindex Risicojongeren
Wat gaan we ervoor doen?
Resultaat/Activiteiten in 2015:
 ondersteunen van ambtelijk platform jeugd Holland Rijnland;
 coördineren en ondersteunen van de projectgroep Ketenaanpak Jeugd, gericht op:
uitwerking, invoering en borging van het toekomstmodel jeugdstelsel Holland Rijnland en
het regionaal transitiearrangement.
 versterken van de Centra voor Jeugd en Gezin waarvan de jeugd- en gezinteams onderdeel
uitmaken.
 Realiseren van een sluitend aanbod van zorg voor jeugdigen en gezinnen.
 Ondersteunen van gemeenten bij de transformatie van het jeugdstelsel.
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Hoe gaan we dit meten? (meetbare resultaten)
Periodieke tevredenheidsmetingen over de jeugd- en gezinsteams onder cliënten en specialistische
zorg verlenende partijen.
Het aantal gestarte gezinsplannen (1Gezin1Plan) in de regio stijgt. Het hieronder genoemde aantal
plannen voor 2013, 2014 en 2015 zijn schattingen gebaseerd op het werkelijke aantal plannen in
2012:

Totaal
Stijging in %




2012
878

2013
966
10%

2014
1.062
10%

2015
1.168
10%

omvang financiële inzet in relatie tot aantal geleverde uren/trajecten zorg door aanbieders
jeugdhulp;
aantal gezinnen, c.q. jeugdigen dat jeugdhulp van het jeugd- en gezinsteam heeft ontvangen.
aantal gezinnen dat na afloop van hulp binnen de jeugd- en gezinteams geen specialistische
jeugdhulp nodig heeft.

Wie zijn de deelnemers en wie gaat wat doen?
1.
a. ambtenaren van de 14 gemeenten uit de regio Holland Rijnland nemen deel aan het ambtelijke overleg (ao) jeugd en dragen bij aan uitwisseling van kennis en ervaringen en aan de
voorbereiding van beleidsnotities;
b. één van de gemeenten levert de voorzitter voor het ao jeugd en Holland Rijnland de secretaris;
2.
a. gemeenten trekken deeltrajecten binnen de kolom jeugd. Alle gemeenten en maatschappelijke partners zijn vertegenwoordigd in het Platform Ketenaanpak en in diverse werkgroepen,
waarbij inzet wordt geleverd.H
b. olland Rijnland levert ambtelijke ondersteuning en coördinatie voor ambtelijk platform en
project Ketenaanpak Jeugd.
c. maatschappelijke instellingen (bijvoorbeeld GGD, Kwadraad, BJZ, Cardea) participeren in
project ketenaanpak.
d. Regionaal Bureau Leerplicht sluit aan op het project Ketenaanpak door te werken met Eén
gezin, één plan en de Verwijsindex.
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Onderdeel Leerplicht en aanpak voortijdig schoolverlaten

De uitvoering van de leerplicht- en RMC-functie beperkt zich tot de gemeenten in de Leidse regio en
de Duin- en Bollenstreek. De uitvoering van de leerplicht- en RMC-functie in de gemeenten Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn valt buiten deze begroting en wordt hier verder niet besproken.
Wat willen we bereiken?
Doelstellingen:
 Alle kinderen 5 tot 18 jaar op (een passende) school: Het waarborgen van het recht op onderwijs voor leerplichtige of kwalificatieplichtige kinderen.
 Terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters: Alle jongeren (tot 23 jaar) die daartoe in staat zijn verlaten het onderwijs met een startkwalificatie (diploma op niveau mbo-2,
havo of vwo).
Hoe gaan we dit meten? (maatschappelijk effect)
In 2014 wordt een nieuw beleidsplan leerplicht en RMC 2015-2018 opgesteld. In dit beleidsplan
worden indicatoren opgenomen die het gewenst maatschappelijk effect van uitvoering van de leerplichtfunctie monitoren.
In het convenant voortijdig schoolverlaten 2012-2015 is opgenomen dat het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in schooljaar 2014/2015 (peildatum 1 oktober 2015) per niveau maximaal op
een vooraf gesteld uitvalpercentage mag uitkomen:
Onderbouw VO
Bovenbouw vmbo
Bovenbouw havo/vwo
MBO niveau 1
MBO niveau 2
MBO niveau 3 en 4

maximum uitvalpercentage 2014/2015
1,0%
4,0%
0,5%
22,5%
10%
2,75%

Maatschappelijke ontwikkelingen
Holland Rijnland voert de leerplichtfunctie uit voor de 12 gemeenten uit de Leidse regio en Duin- en
Bollenstreek. Ook de leerlingenadministratie en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voor voor-
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tijdig schoolverlaten (RMC-functie) wordt voor deze gemeenten uitgevoerd. Hiermee is er in dit gebied één aanspreekpunt voor scholen voor in- en uitschrijvingen van leerlingen, en het behandelen
verzuimmeldingen en meldingen van voortijdig schoolverlaten: het Regionaal Bureau Leerplicht
Holland Rijnland (RBL). Per 2014 is het jongerenloket als samenwerkingsverband van diensten sociale zaken van gemeenten en het RMC opgehouden te bestaan. De RMC-trajectbegeleiding is met
ingang van 2014 weer regulier onderdeel van het RBL. Het RBL heeft de RMC-trajectbegeleiding
gekoppeld aan de leerplichthandhaving op het mbo, zodat er voortaan één gezicht voor de mbocontactpersonen en –leerlingen is.
Het Rijk heeft met scholen en de RMC-contactgemeenten voor de periode 2012-2015 een convenant voortijdig schoolverlaten afgesloten. In het convenant staan prestatieafspraken met betrekking
tot het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters. Op basis van het convenant kunnen
scholen prestatiemiddelen ontvangen en zijn er op regionaal niveau middelen beschikbaar om
school-overstijgende maatregelen uit te voeren. Deze zijn in de periode 2012-2015 in regio ZuidHolland Noord uitgevoerd in het programma “Dat houdt je bij de les!”. Dit programma loopt tot en
met einde schooljaar 2014/2015. Het is op het moment van schrijven van deze begroting nog onduidelijk of en hoe het Rijk ook na deze periode naast de reguliere RMC-middelen, extra middelen in
gaat zetten ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten.
Voor de periode 2015-2018 wordt in 2014 een nieuw beleidsplan leerplicht en RMC opgesteld. In dit
beleidsplan wordt verwoord welke rol de leerplicht en RMC-functie kunnen en zullen spelen in een
aan verandering onderhevige omgeving: invoering passend onderwijs, transities jeugdzorg, werk en
zorg naar gemeenten, het actieplan jeugdwerkloosheid en wijzigingen in het onderwijs (o.a. Focus
op vakmanschap in het mbo).
Relevante documenten
 Convenant voortijdig schoolverlaten 2012-2015 (19 maart 2012)
 Overeenkomsten met gemeenten inzake leerlingenadministratie
 Wettelijke bepalingen inzake leerplicht, RMC en leerlingenadministratie en overige onderwijswetgeving, met name Passend Onderwijs
 Nog op te stellen beleidsplan en werkplan leerplicht en RMC 2015
Wat gaan we ervoor doen?
 Uitvoeren leerplichttaken voor gemeenten in Duin- en Bollenstreek en Leidse regio
 Uitvoeren beleidsplan Leerplicht en RMC 2015-2018, onderdeel werkplan 2015
 Uitvoeren leerlingenadministratie-taken voor gemeenten in Duin- en Bollenstreek en Leidse
regio
 Faciliteren werk- en regiegroep Voortijdig School Verlaten
 Ondersteunen uitvoering vsv-convenant en programma ‘Dat houdt je bij de les!’
 Participeren in het Actieplan Jeugdwerkloosheid Holland Rijnland
Hoe gaan we dit meten? (meetbare resultaten)
Met ingang van 2013 is een samenwerkingsovereenkomst met de onderwijsinspectie afgesloten om
de controle van de verzuimadministratie van scholen op een gestandaardiseerde wijze te controleren. Handhaving en sanctionering blijven de verantwoordelijkheid van de onderwijsinspectie. Het
Regionaal Bureau Leerplicht maakt in haar jaarverslag melding van haar bevindingen.
De prestatie-indicatoren voor de leerplicht- en RMC-functie zijn als volgt:
Prestatie-indicatoren uitvoering leerplichtfunctie:
 Op 100% van het gemelde wettelijke verzuim volgt actie van leerplicht
 80% van de geconstateerde meldingen voor verzuim wordt met 1 interventie afgedaan en
leidt niet tot een tweede melding
Prestatie-indicatoren RMC-functie:
 Percentage en aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters dat een aanbod voor trajectbegeleiding heeft gekregen
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Percentage en aantal oude voortijdig schoolverlaters dat een aanbod voor trajectbegeleiding
heeft gekregen
Aantal aanmeldingen van voortijdig schoolverlaters voor RMC-trajectbegeleiding met en
zonder een recent aanbod voor trajectbegeleiding
Aantal plaatsingen van RMC-trajecten uitgesplitst naar soort. De volgende soorten plaatsingen worden onderscheiden (per jongere zijn meerdere plaatsingsresultaten mogelijk, categorieën sluiten elkaar niet uit):
- Volledig dagonderwijs (BOL)
- Leren en werken (BBL) (inschrijving bij een ROC op een BBL-opleiding)
- Overig opleiding (dit zijn opleidingen zoals Voortgezet Volwassenen Onderwijs (VAVO),
afstandsonderwijs (schriftelijke cursussen via LOI etc.), etc.
- Combi werk/opleiding werkgever (niet in BBL-variant, wel arbeidscontract)
- Werk
- Zorg
- Project Jongeren naar de Arbeidsmarkt (project JA!)
- Overig (bijv. uitkeringsvoorziening zoals WW,Wajong en WSW)
- Aantal ‘ spontane’ herplaatsingen (herinschrijvingen) op kwalificerend onderwijs waardoor
de leerling niet meer als voortijdig schoolverlater wordt aangemerkt

In het werkplan leerplicht en RMC 2015 worden variabelen opgenomen die de bedrijfsvoering van
de uitvoering van de leerplicht- en RMC-functie monitoren. Hierover wordt eveneens in het jaarverslag van het Regionaal Bureau Leerplicht gerapporteerd.
Wie zijn de deelnemers en wie gaat wat doen?
 gemeenten: deelname van gemeenteambtenaren uit Leidse regio en Duin- en Bollenstreek
in ambtelijk overleg jeugd en onderwijs van Holland Rijnland
 vertegenwoordiging van deze gemeenten door Leiden, Leiderdorp, Katwijk en Teylingen in
de werkgroep voortijdig schoolverlaten
 Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland: uitvoering leerplichtfunctie, RMC-functie en
leerlingenadministratie voor gemeenten in de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek
 Sociale agenda Holland Rijnland: faciliteren ambtelijk overleg jeugd en onderwijs en werk-/
regiegroep voortijdig schoolverlaten
 onderwijsinstellingen, zorginstellingen, gemeentelijke sociale diensten en UWV Werkbedrijf:
mede vorm en invulling geven aan beleid inzake terugdringen voortijdig schoolverlaten, samenwerken met en/of participeren in werk- en regiegroep vsv en werkgroep actieplan
jeugdwerkloosheid Holland Rijnland
Wat gaat het kosten?
De volgende projecten vallen onder dit deelprogramma:
 Leerplichthandhaving
 Kwalificatieplichthandhaving
 RMC-functie / aanpak voortijdig schoolverlaten
 Project sluitende aanpak jongeren Rijnstreek (beroepenmanifestatie)

Programma begroting 2015 (PB15) Holland Rijnland (AB Definitief)

- 47 -

Begroting Holland Rijnland 2015

- 48 Definitief)

Programma begroting 2015 (PB15) Holland Rijnland (AB

Begroting Holland Rijnland 2015

Onderdeel Participatie

Wat willen we bereiken?
Doelstellingen:
 Terugdringen jeugdwerkloosheid: Jongeren te stimuleren de opleiding af te maken, jongeren
hoger op te leiden door ze langer te scholen en jongeren te ondersteunen bij het vinden en
behouden van een baan.
 Verbinding onderwijsagenda met vraag uit de arbeidsmarkt: Ontwikkelen van regionaal arbeidsmarktbeleid waarbij met onderwijs- en werkgeverspartijen afspraken tot stand komen
om beter aan te sluiten op de vraag op de arbeidsmarkt.
 Komen tot de een meer inclusieve arbeidsmarkt met een hogere arbeidsparticipatie van
mensen met en grotere afstand tot de arbeidsmarkt. In dit kader het komen tot oprichting
van het werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Holland Rijnland. Dit Werkbedrijf is essentieel
voor invulling 125.000 Sociaal Akkoord banen.
 Naar meer samenhang in de participatieketen: Verhoging van de maatschappelijke participatie in het algemeen en de arbeidsparticipatie in het bijzonder door een samenhangende inzet
van instrumenten in het kader van het participatiebudget en het budget van de arbeidsmarktregio.
Hoe gaan we dit meten? (maatschappelijk effect)
a) Percentage jeugdwerkloosheid
b) Ontwikkeling arbeidsparticipatie van de beroepsbevolking
c) Ontwikkeling aantal niet werkende werkzoekenden
d) Afname aantal (langdurig) uitkeringsgerechtigden
e) Het aantal deelnemers in educatieve trajecten
Opmerking: Holland Rijnland heeft voor de criteria a tot en met d geen directe invloed. De verantwoordelijkheid en sturingsmogelijkheden liggen bij de gemeenten en UWV.
Maatschappelijke ontwikkelingen
Arbeidsmarktbeleid is geformuleerd als speerpunt voor de sociale en economische agenda. In het
regeerakkoord Bruggen Slaan is de nieuwe Participatiewet aangekondigd. De strekking van deze
wet is, dat meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bij reguliere werkgevers aan de slag
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moeten. Dit gaat samen met een omvangrijke bezuinigingsopgave op de sociale zekerheid. De Participatiewet is in februari 2013 aangenomen door de Tweede Kamer.
Arbeidsmarktbeleid is per definitie regionaal. Het kabinet heeft voor het uitvoeren van dit beleid
arbeidsmarktregio’s ingesteld. Holland Rijnland minus Voorschoten en inclusief de gehele heringedeelde gemeente Alphen aan den Rijn is aangewezen als arbeidsmarktregio. Binnen de arbeidsmarktregio vervult de centrumgemeente een trekkersrol. Voor onze arbeidsmarktregio is de centrumgemeente Leiden.
In april 2013 is het Sociaal Akkoord afgesloten. Werkgevers, werknemers en het Rijn zijn overeengekomen 125.000 banen te realiseren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het op te
richten Werkbedrijf moet de schakel gaan vormen tussen deze banen en mensen die door hun afstand tot de arbeidsmarkt, niet voor reguliere banen in aanmerking komen. Het op te richten Werkbedrijf moet per 1 januari 2015 operationeel zijn. Dit werkbedrijf kan meer gezien worden als een
bestuurlijk platform, waar tussen werkgevers, werknemers en overheid afspraken gemaakt worden.
De gemeenten in Holland Rijnland hebben een gezamenlijke aanpak voor de drie decentralisaties
geformuleerd. Voor werk liggen er dwarsverbanden met de wmo, de jeugdhulp en (passend) onderwijs.
Participatiewet -> Werkgeversdienstverlening
Na akkoord Eerste kamer zal naar verwachting per 1 januari 2015 is de nieuwe Participatiewet van
kracht worden. Het Rijk zet daarbij sterk in op verbetering van de dienstverlening aan werkgevers.
Gemeenten en UWV moeten hierin nauw samenwerken. Per arbeidsmarktregio moet er een gemeenschappelijke benadering van werkgevers geformuleerd worden. Een goede werkgeversdienstverlening is een belangrijke randvoorwaarde om het hoofddoel van de Participatiewet te bereiken:
het meer plaatsen van werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt bij reguliere werkgevers.
Aanvraag middelen Europees Sociaal Fonds
Nederland zet middelen uit het Europees Sociaal Fonds in om te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt. Dit sluit aan op de doelstellingen van de Participatiewet.
De arbeidsmarktregio kan voor 2014 en 2015 een bedrag van 1,6 miljoen euro krijgen. Hierbij is de
voorwaarde dat de regio een zelfde bedrag inlegt. 30% van dit bedrag is bestemd voor schoolverlaters van het Voortgezet Speciaal- en het Praktijkonderwijs.
Jeugdwerkloosheid
Speciale aandacht blijft uitgaan naar het voorkomen en bestrijden van jeugdwerkloosheid. De gemeenten in de regio hebben samen met bedrijfsleven en onderwijspartners de handen ineen geslagen en voor de periode een actieplan jeugdwerkloosheid opgesteld dat doorloopt tot en met halverwege 2015. De aanpak kent de volgende actielijnen:
1) Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
2) Regionale samenwerking
3) Matching-offensief: vraag en aanbod bij elkaar brengen
4) Leerwerkbanen/stagebanen
5) Jongere centraal/aanpak jongere in kwetsbare positie
Regionaal Arbeidsmarktbeleid
Holland Rijnland ondersteunt vanuit de ruimtelijke agenda de economische ontwikkeling van de
regio door middel van het bedrijfsterreinen- en kantorenbeleid en de projecten op het gebied van
biolifesciences en spacesciences (de inzet van Holland Rijnland vanuit de ruimtelijke agenda wordt
elders in deze begroting beschreven). Vanuit de sociale agenda is de verbetering van de aansluiting
onderwijs-arbeidsmarkt één van de manieren om de ontwikkeling van de regionale economie te
stimuleren. In 2010 heeft het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland besloten het Regionaal Platform
Arbeidsmarkt Rijn Gouwe (RPA) structureel te financieren voor een deel van de uitvoering van het
regionaal arbeidsmarktbeleid. Dit betreft de uitvoering van de platformfunctie en agendering van
het thema aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. in het RPA is een groot aantal partijen vertegenwoordigd op het niveau van Holland Rijnland en Midden-Holland: gemeenten, onderwijsinstellingen,
werkgevers en werknemersorganisaties. Het RPA geeft met netwerkbijeenkomsten invulling aan
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uitwisseling tussen de drie O’s, onderwijs, ondernemers en overheid om de aansluiting tussen de
vraag van de arbeidsmarkt en het aanbod van arbeidspotentieel te matchen.
De inzet van de Participatiewet is, dat het op te richten Werkbedrijf een platformfunctie gaat vervullen. In de tweede helft 2014 wordt de verhouding tussen het RPA en het op te richten Werkbedrijf
nader bezien.
Volwasseneneducatie
Volwasseneneducatie levert een bijdrage aan de algemene doelstellingen van het participatiebeleid.
Trajecten voor volwasseneneducatie (VE) worden tot en met 2014 ingekocht door Holland Rijnland.
De minister van OCW wil met een wetswijziging met ingang van 2015 het beleid voor op de volgende aspecten veranderen:
- Het budget is geen onderdeel meer van het Participatiebudget;
- Het budget VE wordt toegekend aan de centrumgemeente van de arbeidsmarktregio en de
centrumgemeente wordt verantwoordelijk voor de inzet van de middelen;
- De verplichte winkelnering bij de roc’s wordt opgeheven. Hiervoor wordt een afbouwregeling
voorgesteld van 75% in 2015, 50% in 2016, 25% in 2017 en 0 in 2018;
- De regio kan de middelen in zetten voor taal- en rekenaanbod bij andere aanbieders;
- Er is formeel, informeel en non-formeel -aanbod mogelijk;
- Verdeling van middelen door het Rijk op basis van objectieve maatstaven in plaats van
prestatie indicatoren.
In de loop van 2014 zal de regio zich voorbereiden op deze verandering. Hierbij moeten er besluiten
genomen worden over:
 wie de inkoop gaat uitvoeren voor de arbeidsmarktregio;
 welk aanbod taal- en rekenen waar wordt ingekocht;
 bij welke aanbieder de trajecten worden ingekocht.
Het budget voor 2015 is naar verwachting ongeveer gelijk aan het budget van 2014.
Relevante documenten
 Voorbereiding taken decentralisatie werk februari 2012
 Beginselverklaring Werkgeversdienstverlening oktober 2012
 Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid 2014 – 2015 Aangepast op de aanvraag ESF J3 Regio Holland Rijnland, definitieve versie 1.0 dec 2013
Wat gaan we ervoor doen?
Resultaat/Activiteiten in 2015:
1. Financieren van en deelname aan drie O overleg (Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn
Gouwe/ werkbedrijf Holland Rijnland in oprichting)
2. ondersteunen regionale initiatieven op het terrein van aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
3. Ondersteuning invoering Participatiewet met als belangrijke onderdelen werkgeversdienstverlening, oprichten Werkbedrijf Holland Rijnland en het bieden van ondersteuning bij uitwerking van de quotumregeling.
4. Ondersteuning Management Overleg Werkgeversdienstverlening
5. Ondersteuning ESF aanvraag voor werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt
6. Ondersteuning aanpak jeugdwerkloosheid
7. Ondersteuning aanpak kwetsbare jongeren
8. Vraaggerichte inkoop educatietrajecten bij de roc’s;
9. Afstemmen van inkoop taal- en rekentrajecten op re-integratie, inburgering en maatschappelijke ondersteuning;
10. Faciliteren ambtelijk overleg participatie.
11. Ondersteuning convenant leerling-bouwplaatsen Rijnstreek, dat beoogt opleidingsplaatsen in
de bouw te garanderen.
Hoe gaan we dit meten? (effecten)
Ad 3: aantal ingevulde Sociaal Akkoord banen
Ad 5: aantal toegeleide werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt
Ad 5 en 6: met de middelen voor educatie in het participatiebudget worden minimaal 500 educatietrajecten ingekocht bij de roc’s en andere aanbieders.
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Ad 6: inzet middelen jeugdwerkloosheid moet ertoe leiden, dat jeugdwerkloosheid in Holland Rijnland één van de laagste van het land blijft.
Ad 11: aantal gerealiseerde leerlingbouwplaatsen en aantal gerealiseerde leerlingplaatsen in het
kader van Social Return.
Wie zijn de deelnemers en wie gaat wat doen?
 de 14 deelnemende gemeenten: deelname in ambtelijk platform participatie;
 Onderwijs, Overheid en Ondernemers, verenigd in het regionaal platform arbeidsmarkt Rijn
Gouwe (RPA)
 De 14 deelnemende gemeenten participeren in de 3D aanpak. Decentralisatie Werk maakt
deel uit van 3D aanpak.
 samenwerkingsorgaan Holland Rijnland ondersteunt ambtelijke en bestuurlijke platforms,
initieert en onderneemt zelf de voorgenomen activiteiten arbeidsmarktbeleid; koopt met de
middelen voor educatie in het participatiebudget taal- en rekentrajecten in bij de roc’s;
stemt de inkoop van deze educatietrajecten af op het beleid van volwasseneneducatie, reintegratie, inburgering en maatschappelijke ondersteuning van de gemeenten.
Wat gaat het kosten?
De volgende projecten vallen onder dit deelprogramma:
 regionaal arbeidsmarktbeleid;
 contributie Regionaal platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe (RPA)
 ambtelijk platform participatie;
 inkoop taal- en rekentrajecten met middelen voor educatie in het budget van de arbeidsmarktregio.
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Onderdeel Zorg

Wat willen we bereiken?
Doelstelling:
Het ondersteunen van de platformfunctie op het gebied van Maatschappelijke
ondersteuning.
Hoe gaan we dit meten? (maatschappelijk effect)
Gemeenten hebben na de overheveling van taken voldoende voorzieningen voor dagbesteding en
individuele begeleiding
Alle gemeenten beschikken in aansluiting op de regionale woonagenda over een lokaal beleid wonen, zorg en welzijn en voeren deze uit
Maatschappelijke ontwikkelingen
Gemeenten zijn inmiddels een belangrijke speler op het gebied van publieke gezondheid, zorg en
welzijn. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Publieke Gezondheid hebben deze positie aanzienlijk versterkt. Met de uitbreiding van de WMO per 1 januari 2015 worden de gemeenten
een belangrijke speler in dit veld. Gemeenten zijn partners van en vaak ook (mede) verantwoordelijk voor regionale aanbieders van zorg en welzijn. De vergrijzing, de vermaatschappelijking en extramuralisering van de zorg zal de komende jaren een grote inspanning van gemeenten, zorgvragers, andere zorgfinanciers en woning corporaties vragen als het gaat om de extramurale zorg voor
kwetsbare ouderen.
Het huidige Kabinet heeft zich voorgenomen per 1 januari 2015 een aanzienlijke taakverschuiving
van AWBZ naar gemeenten te realiseren. De gemeenten in Holland Rijnland voeren de nieuwe taken vooral lokaal of subregionaal met elkaar uit. Holland Rijnland zal in 2015 echter nog wel een
platform bieden voor uitwisseling van kennis en ervaringen.
Voor veel zorgonderwerpen is een integrale aanpak noodzakelijk en een regionale aanpak/afstemming wenselijk en wordt de platformfunctie van Holland Rijnland benut door agendering
in het portefeuillehouderoverleg Sociale agenda.
Holland Rijnland heeft in het kader van de RAS (Regionale Agenda Samenleving) een rol van de
provincie toebedeeld gekregen in het aanbieden van 2e lijns-ondersteuning van uitvoerende organisaties op het gebied van de WMO (prestatievelden 1 en 4). Het gaat daarbij om het coördineren van
de totstandkoming van een jaarlijkse aanvraag vanuit de gezamenlijke gemeenten en GGD voor
inzet van ondersteuningsuren door het Centrum voor Maatschappelijke Ondersteuning JSO.
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In de Startnotitie Beleidskader Maatschappelijke Participatie 2013 – 2016 van de provincie wordt
aangegeven dat dit beleid tot en met 2016 met een substantiële afbouw van de financiële middelen,
wordt voortgezet.
Relevante documenten
Samenwerkingsovereenkomst met Zorg&Zekerheid
Regionaal Kompas
Planning uren 2015 Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling
Strategische visie en plan van aanpak 3D
Wat gaan we ervoor doen?
Resultaat/Activiteiten in 2015
1.
Ondersteunen ambtelijk overleg zorg en welzijn Holland Rijnland en daaruit voortkomende
werkgroepen en activiteiten
2.
Ondersteunen van het project 3D met name het onderdeel decentralisatie van de functie
Begeleiding.
Hoe gaan we dit meten? (meetbare resultaten)
1.
Voldoende voorzieningen op het terrein van de functie Begeleiding.
2.
Aantal gemeenten dat een beleid voor wonen, zorg en welzijn in uitvoering hebben.
Wie zijn de deelnemers en wie gaat wat doen?
1.
De beleidsmedewerkers zorg&welzijn van de gemeenten van Holland Rijnland
2.
Voor de decentralisatie AWBZ/uitbreiding WMO is een overleg van lokale projectleiders in
het leven geroepen.
Wat gaat het kosten?
Het Platform Zorg en Welzijn valt onder dit deelprogramma.
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Onderdeel Cultuur

Wat willen we bereiken?
Doelstelling:
Het ondersteunen van de platformfunctie op het gebied van Kunst en Cultuur.
Hoe gaan we dit meten? (maatschappelijk effect)
Meer deelname aan activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, erfgoed en recreatie en toerisme
in de regio
Verhoging van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs.
Maatschappelijke ontwikkelingen
Het rijk stelt in de periode 2013-2016 middelen beschikbaar aan culturele instellingen voor het bevorderen van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs. Deze middelen moeten
100% gematcht worden door de gemeenten.
De gemeenten van Holland Rijnland plus Wassenaar hebben met elkaar besloten om de Museumgroep Leiden en Parkexpressie de opdracht te geven om voor deze periode een subsidieaanvraag in
te dienen en deze met gemeentelijke middelen te matchen.
Het gaat om een samenhangend programma van bestaande producten die gedragen worden door
het primair onderwijs en de gemeenten.
Relevante documenten
Subsidieregeling Cultuureducatie met kwaliteit 2013-2016
Subsidieaanvragen Cultuureducatie met kwaliteit 2013-2016
Wat gaan we ervoor doen?
Resultaat/Activiteiten in 2015
Ondersteunen ambtelijk platform cultuur
Aansturen cultuurnetwerkers
Hoe gaan we dit meten? (meetbare resultaten)
Vier maal per jaar wordt er door Holland Rijnland een ambtelijk overleg Cultuur georganiseerd voor
de ambtenaren Cultuur in de regio.
In de regio Holland Rijnland wordt door de cultuurnetwerker minimaal 280 uur per jaar inzet gepleegd voor ondersteuning van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit, cultuurparticipatie in
het algemeen en netwerkontwikkeling in de regio.
Wie zijn de deelnemers en wie gaat wat doen?
De 14 deelnemende gemeenten: deelname aan ambtelijk overleg, informatie uitwisselen, kennis
delen en volgen van programma’s Cultuureducatie met kwaliteit.
samenwerkingsorgaan Holland Rijnland: faciliteren ambtelijk overleg, administratieve taken inzake
verantwoording en subsidieaanvragen voor de cultuurnetwerkers en aansturen van de cultuurnetwerkers.
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Provincie Zuid-Holland: beschikbaar stellen financiën voor cultuurnetwerker en inzet culturele ondersteuningsinstellingen
Het rijk: beschikbaar stellen financiering cultuureducatie in het primair onderwijs.
Diverse culturele instellingen: uitvoering van producten in het regionale programma Cultuureducatie
met Kwaliteit.
Primair onderwijs: uitvoering van programma cultuureducatie met doorlopende leerlijn.
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3.3 Bestuur en Middelen

Wat willen we bereiken?
Het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de gemeenten op de in de gemeenschappelijke regeling genoemde beleidsterreinen binnen de ruimtelijke en sociale agenda die bepalend zijn
voor een evenwichtige en voorspoedige ontwikkeling van het gebied, vanuit de gedachte van verlengd lokaal bestuur en met inachtneming van wat in de gemeenschappelijke regeling is bepaald.
Maatschappelijke ontwikkelingen
Holland Rijnland is een samenwerkingsverband van 14 gemeenten. Het ligt midden in de Randstad
en telt ongeveer 530.000 inwoners. De regio werkt gezamenlijk aan ontwikkelingen op het gebied
van wonen, werken, natuur & landschap, verkeer & vervoer, samenleving en welzijn. Daarbij moet
een goede balans gevonden worden tussen ontwikkeling van de regio en het behoud van het oorspronkelijke karakter, zodat de streek aantrekkelijk blijft voor bewoners, toeristen en bedrijven.
De regio ligt tussen de grootstedelijke gebieden Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht. Dit
biedt kansen, ondermeer door de centrale ligging en maakt het gebied ook kwetsbaar.
Door een goede samenwerking op een aantal terreinen binnen de Ruimtelijke en Sociale Agenda is
Holland Rijnland een goede speler in dit krachtenveld.
De doelstelling van het programma Bestuur en Middelen is uitgewerkt in de volgende onderdelen:
Positie van de Regio
Samenwerking en betrokkenheid
Middelen
Beheer regionaal investeringsfonds
Binnen deze deelprogramma’s zal antwoord gegeven worden op de vragen:
Wat willen we bereiken?
Hoe gaan we dit meten?
Wat zijn de relevante documenten?
Wie zijn de deelnemers?
Wat gaan we er voor doen?
Wat gaat het kosten?
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Wat mag het kosten ?
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Onderdeel Positie van de regio

Wat willen we bereiken?
Doelstelling: Het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland wil de positie van de regio versterken.
We willen dit bereiken door versterking van het bestuur, het versterken van de relaties met de samenwerkingspartners en stakeholders op de verschillende projecten en het versterken van de organisatie.
Hoe gaan we dit meten? (maatschappelijk effect)
1. Versterking van het bestuur
In 2008 heeft een evaluatie van Holland Rijnland plaatsgevonden. Uit deze evaluatie is 2009 de
werkgroep Boeien en Binden ontstaan. In 2013 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de uitwerking van de aanbevelingen van de werkgroep Boeien en Binden. De aanbevelingen die voortkomen
uit de evaluatie worden meegenomen in discussie rond de toekomst van Holland Rijnland en
#Kracht15.
In maart 2011 is de strategische agenda “Focus 2014” door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De
ingezette programma’s worden voortgezet voor zover de uitkomsten van #Kracht 15 niet tot een
andere benadering leiden.
#Kracht15 is het traject van de samenwerkende gemeenten waarin gekeken wordt naar de positionering en profilering van Holland Rijnland en de gewenste samenwerkingsvorm die daarbij hoort.
Dit leidt tot een andere benadering van de samenwerking, die in 2014 verder wordt uitgewerkt.
2. Versterking van de relaties met samenwerkingspartners/stakeholders op projecten
Door de strategische advisering op bestuurszaken, een goede bestuurlijk juridische ondersteuning
op projectniveau en op concernniveau worden de relaties versterkt. Daarnaast zal het vormgeven
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aan de vernieuwde samenwerking als uitwerking van #Kracht 15 een inspanning vergen in de relaties tussen de samenwerkende gemeenten en stakeholders.
.
3. Versterking van de organisatie
De versterking van de organisatie zal terug te vinden zijn in een goede ondersteuning op algemeen,
communicatief, bestuurlijk en juridische gebied. Door kwaliteitsborging op de genoemde gebieden is
de organisatie in staat het bestuur goed te ondersteunen en te versterken. Dit heeft een positieve
invloed op de positie van de regio.
Maatschappelijke ontwikkelingen
Dit onderdeel van het programma is voor een deel afhankelijk van ontwikkelingen in de (bestuurlijke) omgeving van het samenwerkingsverband.
Op moment van schrijven is de discussie rondom de bestuurlijke toekomst van het middenbestuur
en de bestuurlijke toekomst is nog volop bezig. Daarnaast ontstaat beweging in het zoeken naar
logische samenwerkingspartners en agenda’s.
Op het maatschappelijk gebied spelen verder onder andere de decentralisaties binnen het sociaal
domein en de impact van de financiële en economische crisis.
Al deze ontwikkelingen zullen haar impact op de regio en het samenwerkingsorgaan hebben en zijn
aanleiding geweest voor de gemeenten om #Kracht 15 te starten en de richtinggevende uitspraak
uit te werken. Dat zal in 2015 operationeel zijn.
Relevante documenten
Gemeenschappelijke regeling
Uitwerking #Kracht 15
Missie visie document Holland Rijnland

Wat gaan we ervoor doen?
Resultaat/Activiteiten in 2015
1. Versterking Bestuur
a. Reguliere taken bestuursondersteuning en bestuursjuridische advisering
b. Uitvoering geven aan resultaten Positionering en profilering #Kracht 15 Holland Rijnland;
2. Versterking van de relaties met samenwerkingspartners en stakeholders op projecten
a. Versterking communicatie
b. Strategische advisering bestuurlijke zaken en bestuursjuridische ondersteuning en communicatieondersteuning op project/afdelingsniveau.
3. Versterking van de organisatie
a. Op goede wijze invulling geven aan de nieuwe taken
b. Invulling consulentschap op gebied van communicatie en juridische zaken
c. Uitvoering projectgebonden communicatieplannen
Hoe gaan we dit meten? (meetbare resultaten)
Aan de hand van de bovengenoemde activiteiten wordt bekeken in hoeverre deze uitgevoerd worden.
1. Versterking bestuur
a. Aantal georganiseerde DB en AB-vergaderingen en themabijeenkomsten. Aantal werkbezoeken van het dagelijks bestuur
b. Door de uitvoering van de resultaten van #Kracht 15 .
2. Versterking van relaties met samenwerkingspartners/stakeholders op projecten
a. Reguliere adviestaken op gebied van communicatie op projectniveau en organisatieniveau goed ingevuld.
b. Daarnaast alle taken op gebied van bestuurlijke en juridische advisering uitvoeren.
- 60 Definitief)

Programma begroting 2015 (PB15) Holland Rijnland (AB

Begroting Holland Rijnland 2015

3. Versterking van de organisatie
Door juridische kwaliteitsbewaking en communicatieadvies de producten van het samenwerkingsorgaan te verbeteren.

Wie zijn de deelnemers en wie gaat wat doen
1,2 en 3 Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
1, 2
De vijftien deelnemende gemeenten
Wat gaat het kosten?
De volgende projecten vallen onder dit onderdeel:
Bestuursondersteuning
Bestuurlijk juridische advisering
Strategische advisering bestuurszaken
Strategische communicatie
Aanpassing verordeningen
Voorbereiding werkbezoeken Bestuur
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Onderdeel Samenwerking en betrokkenheid

Wat willen we bereiken?
Doelstelling: Het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland wil de onderlinge samenwerking en betrokkenheid binnen de regio vergroten.
De onderlinge samenwerking en betrokkenheid wil het samenwerkingsorgaan bevorderen door de
samenwerking te faciliteren en het verbeteren van de contacten tussen de regio en de gemeenten
op ambtelijk en bestuurlijk niveau.
Hoe gaan we dit meten? (maatschappelijk effect)
Om als samenwerkingsorgaan effectief te zijn is het noodzakelijk dat de gemeenten onderling een
gevoel van verbondenheid delen. Dat komt bij elkaar in het samenwerkingsorgaan. Elkaar kennen is
daarbij essentieel.
Maatschappelijke ontwikkelingen
De heroriëntering van gemeenten op de samenwerking binnen #Kracht 15 heeft gevolgen voor Holland Rijnland. Daarnaast ontstaan op onderwerpen nieuwe samenwerkingsinitiatieven, wordt landelijke en bovenregionaal en subregionaal gekeken naar schaalniveau en op welke wijze de meeste
winst te behalen is.
Verregaande taakstellingen en bezuinigingen zijn ook van invloed op de samenwerking.

Relevante documenten
Gemeenschappelijke regeling
Verordeningen
Missie visie document Holland Rijnland
Wat gaan we ervoor doen?
Resultaat/Activiteiten in 2014
1. Faciliteren samenwerking gemeenten onderling
In stand houden en uitbouwen Kennismanagement
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Het verder optimaliseren van de communicatie; o.a. door inzet sociale media; nieuwsbrieven en
website; organisatie regiocongres en digitaal aanbieden van alle vergaderstukken e.d.
2. Verbeteren contacten regio en gemeenten op ambtelijk en bestuurlijk niveau
Het verder ontwikkelen kennismanagement, relatiebeheer gemeenten e.d.
Organisatie bezoeken Dagelijks Bestuur aan raden en colleges en ambtelijke Managementteams aan
Managementteams.
Onderhouden relatiebeheer secretarissenkring, bestuursecretariaten, regiocontactambtenaren en
griffiers.
Het organiseren van een regiocongres.
Hoe gaan we dit meten? (meetbare resultaten)
Aan de hand van de bovengenoemde activiteiten wordt bekeken in hoeverre deze uitgevoerd worden.
1. Faciliteren samenwerking gemeenten onderling
a.
Holland Rijnland is in grote lijnen op de hoogte van wat er speelt binnen de gemeenten.
Daarvoor worden actief contacten onderhouden via internetfora.
b.
Er wordt minimaal 10 keer per jaar een e-nieuwbrief uitgezet, er gaan minstens 40 tweets
uit en het aantal volgers blijft stabiel.
2. Verbeteren contacten Regio en gemeenten op ambtelijk en bestuurlijk niveau
c.
Kennismanagement vindt ook plaats op gebied van communicatie, bestuurssecretariaten, en
bestuurlijk-juridisch gebied.
d.
Het aantal georganiseerde bijeenkomsten van het Algemeen Bestuur, de portefeuillehouderoverleggen, het Dagelijks Bestuur e.d. worden geregistreerd. Het streven is dat alle gemeenten in
elk geval jaarlijks bezocht worden. De verschillende ambtelijke en gemeenteoverschrijdende overleggen worden bezocht worden door vertegenwoordigers van Holland Rijnland.
f.
Daarnaast wordt er in ieder geval een regiocongres georganiseerd en geëvalueerd.
Wie zijn de deelnemers en wie gaat wat doen?
1 en 2 Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
1 en 2 De vijftien deelnemende gemeenten

Wat gaat het kosten?
De volgende projecten vallen onder dit onderdeel:
Bestuurskosten
Bestuursondersteuning
Bestuurlijk juridische advisering
Beheer corporate communicatiemiddelen
Organisatie Conferenties
Ondernemingsraad
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Onderdeel Middelen

Wat willen we bereiken?
Doelstelling: Een grote mate van efficiëntie en effectiviteit. Beperkte lastendruk op de gemeenten.
Voor de uitvoering van de taken zijn een organisatie, menskracht, fysieke en financiële middelen
nodig. Het grootste deel van de financiële middelen is afkomstig van de deelnemende gemeenten.
Er wordt gestreefd naar een grote mate van efficiency en effectiviteit, waardoor de lastendruk op de
gemeenten wordt beperkt.
Hoe gaan we dit meten? (maatschappelijk effect)
Planning & Controlcyclus (begroting, managementrapportage, jaarverslag en –rekening)
Maatschappelijke ontwikkelingen
Dit deelprogramma is een voortzetting van de bestaande activiteiten.
Relevante documenten
Gemeenschappelijke regeling
Financiële verordening samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Controleverordening samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Instructie controller
Treasurystatuut

Wat gaan we ervoor doen?
Resultaat/Activiteiten in 2014
uitvoering planning en controlcyclus
treasurymanagement
middelen beheer
het in control komen van de organisatie
verder ontwikkelen van administratieve organisatie en interne controle
verdere ontwikkeling van het meer SMART krijgen van gegevens van doelstellingen en prestaties.
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Hoe gaan we dit meten? (meetbare resultaten)
vaststelling begroting
vaststelling jaarrekening
managementrapportage
verlaging accountantskosten

Wie zijn de deelnemers en wie gaat wat doen?
De vijftien deelnemende gemeenten
Wat gaat het kosten?
De volgende projecten vallen onder dit deelprogramma:
P & C cyclus
Liquiditeit
Overige middelen
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Onderdeel Regionaal Investeringsfonds

Wat willen we bereiken?
Doelstelling: Goed beheer van de in het RIF gestorte gelden.
Hoe gaan we dit meten? (maatschappelijk effect)
Voor de RIF wordt een liquiditeitsbegroting bijgehouden.
De realisaties van de vijf projecten zullen de effecten dienen te zijn.
Maatschappelijke ontwikkelingen
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 december 2007 is ingestemd met het opzetten
van het Regionaal Investerings Fonds (RIF). De uitwerking hiervan vindt plaats in de beheersverordening RIF, waarin de vijf volgende projecten zijn genoemd:
RijnlandRoute
Hoogwaardig Openbaarvervoernetwerk Zuid-Holland Noord (HOV-net ZHN)Programma ontsluiting
Greenport
de realisatie van het Regionale groenprogramma (inclusief projecten in het Groene Hart)De versterking van de Greenport Duin- en Bollenstreek

Relevante documenten
- Beheersverordening Regionaal Investerings Fonds
- Financiële verordening samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
- Controleverordening samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
- Instructie controller
- Treasurystatuut
Wat gaan we ervoor doen?
Resultaat/Activiteiten in 2015:
Zorgdragen voor inning van de gelden bij de twaalf deelnemende gemeenten. Het leveren van de
financiële bijdragen aan de projecten Rijnland Route, HOV-net Zuid-Holland Noord West, programma Ontsluiting Greenport, Greenport Ontwikkelings Maatschappij en Groenprogramma.
Conform de Verordening vindt er een prudent beheer plaats van de gelden.
Dit resulteert in een financieel overzicht bij de jaarrekening.
Hoe gaan we dit meten? (meetbare resultaten)
Door middel van een jaarlijks overzicht wordt inzage verschaft in het verloop van het fonds en de
gegenereerde rente.
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Activiteiten in 2015 en 2016
Beheer van het regionaal Investeringsfonds wordt gecontinueerd.

Wie zijn de deelnemers en wie gaat wat doen?
De twaalf aan het Fonds deelnemende gemeenten
Wat gaat het kosten?
De volgende projecten vallen onder dit deelprogramma:
Beheer Regionaal Investerings Fonds
Als gevolg van aanpassingen binnen het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten worden de gelden ten behoeve van het Regionaal Investerings Fonds niet meer verantwoord in de begroting van baten en lasten. Vanaf 2009 wordt het te ontvangen bedrag van
€ 9.454.330 direct op de balanspost vooruitontvangen bedragen verantwoord. Inmiddels vinden de
uitbetalingen voor de projecten Greenport en RijnGouwelijn West van de jaarbedragen plaats. Van
de renteopbrengsten wordt jaarlijks een bedrag van € 45.670 toegevoegd aan de investeringssom
(als gevolg van in de overeenkomst aangepaste bijdrage gemeente Zoeterwoude).
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4. Paragrafen
Weerstandsvermogen
Door de provincie Zuid-Holland is in het kader van het financiële toezicht voorgeschreven om een
paragraaf over het weerstandsvermogen bij de begroting en rekeningstukken toe te voegen.
Het is van belang dat gemeenten in staat zijn onverwachte financiële tegenvallers het hoofd te kunnen bieden (dit wordt het weerstandsvermogen genoemd). Daarvoor is het nodig te beschikken
over een zekere mate van vrije ruimte, een buffer, binnen de begroting en/of vermogenspositie.
Deze vrije ruimte wordt aangeduid als weerstandscapaciteit.
Deze weerstandcapaciteit bestaat volgens de brief van de provincie uit een drietal componenten:
de omvang van de vrij aanwendbare reserves;
de onbenutte belastingcapaciteit;
de “lucht” in de begroting.
Hierbij merkt de provincie op dat de algemene reserve, die vrij besteedbaar is, bepalend is voor de
vraag of men over voldoende vrije buffer beschikt.
Het samenwerkingsorgaan beschikt niet over vrije reserves. De deelnemende gemeenten zijn op
grond van de regeling geheel gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiële situatie bij het samenwerkingsorgaan en mogelijke tekorten of financiële tegenvallers. De buffer voor Holland Rijnland zit dan ook bij de deelnemende gemeenten. Er hoeft binnen Holland Rijnland dan ook geen
weerstandscapaciteit aanwezig te zijn.
De gemeenten worden driemaal per jaar geïnformeerd over het verloop van de begroting, namelijk
bij marap en bij de jaarrekening. Eventuele risico’s worden daarbij aangegeven. De gemeenten
moeten dan in staat worden geacht op basis van deze informatie voldoende voorzieningen in de
eigen begroting te treffen. Dat risico kan betrokken worden bij het geheel van de door de gemeente
gelopen risico’s. Uit dat oogpunt is geen afzonderlijke risicoreserve bij de gemeenschappelijke regeling aangehouden.

Risico’s
Onder risico's worden verstaan alle voorzienbare risico's waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd, of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van materiële betekenis kunnen
zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie.
Debiteurenbeheer
De afhandeling van (oude) openstaande posten heeft doorlopend aandacht. Indien onverhoopt
mocht blijken dat sommige debiteuren dubieus van aard zijn, dan zal door een apart voorstel besluitvorming plaatsvinden omtrent de verdere administratieve afhandeling.
Subsidiestromen derden
Bij toezeggingen van derden zal er altijd zoveel mogelijk de zekerheid moeten zijn dat de bedragen
ook daadwerkelijk worden ontvangen alvorens tot verplichtingen wordt overgegaan.
Personeelskosten
De onderhandelingen voor de cao na april 2013 zijn op het moment van de samenstelling van de
begroting niet bekend. In de begroting is uitgegaan van een loonstijging van 0,00%. Een hogere
uitkomst zal leiden tot hogere lasten. Zie hiervoor ook hoofdstuk 2 Uitgangspunten.
Een mogelijk beroep op de bovenwettelijke werkloosheidsregeling is niet te voorzien en kan als risico worden aangemerkt.
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Dekking personeelskosten uit subsidiestromen derden.
In enkele gevallen is het mogelijk, dat uit de subsidiestromen van derden tijdelijk een gedeeltelijke
dekking van de formatie van onze organisatie kan plaatsvinden. Het wegvallen van deze subsidie
zal niet direct inkrimping van de formatie tot gevolg kunnen hebben.
Daar waar de dekking vanuit de subsidiestroom tot (tijdelijke) uitbreiding van de formatie leidt, zal
bij het wegvallen van de subsidie ook deze uitbreiding te niet worden gedaan.
Toepassing cafetariamodel op gebied van personeelszaken
De omvang van het verkopen van verlofuren is op voorhand moeilijk in te schatten. Het risico bestaat dat niet alle verkochte uren gefinancierd kunnen worden uit bestaande begrotingsposten.
Ziekteverzuim
Holland Rijnland is evenals andere overheidslichamen eigen risicodrager bij ziekte. Dit betekent dat
bij ziekte het salaris voor rekening van de werkgever wordt doorbetaald. In de begroting zijn beperkte bedragen opgenomen voor vervanging.
Bij veelvuldig en/of langdurig ziekteverzuim wordt er niet aan ontkomen om personeel bij derden in
te huren. De kosten hiervan zijn vaak aanzienlijk. Dit betekent dat, bij gebrek aan een eigen voorziening, een beroep moet worden gedaan op de deelnemende gemeenten door middel van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.
Automatisering
De bedrijfsvoering is afhankelijk van de automatisering. Systeemstoringen en uitval kan de bedrijfsvoering belemmeren.
Voor het gebruik en de toepassingen is een beveiligingsplan opgesteld.
Rentedaling
In de begroting is een renteopbrengst van € 2,5 ton geraamd. Grote rentedalingen dragen er toe bij
dat deze renteopbrengst niet wordt gerealiseerd. Hierdoor kan er een tekort ontstaan.
Onderhoud kapitaalgoederen
De enige kapitaalgoederen die het samenwerkingsorgaan in zijn bezit heeft is de inventaris, bestaande uit meubilair en automatiseringstoepassingen.
Op deze zaken wordt afgeschreven.
Het orgaan beschikt niet over (egalisatie-)reserves voor vervangingen. Kleine aanschaffingen vinden binnen de begroting plaats. Grote vervangingen vergen een extra krediet waarvoor dan een
voorstel wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.
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Financiering

Algemeen
De exploitatietekorten van het samenwerkingsorgaan worden gefinancierd door de vijftien deelnemende gemeenten. Op basis van de vastgestelde begroting wordt de geraamde gemeentelijke bijdrage als voorschot in rekening gebracht en wel de eerste termijn ad 50% aan het begin van het
begrotingsjaar en de tweede termijn ad 50% op 1 juli van het lopende begrotingsjaar.
Bij de vaststelling van de jaarrekening wordt tevens de definitieve bijdrage over het betreffende
jaar vastgesteld. Zo spoedig mogelijk daarna vindt er een afrekening plaats met de gemeenten.
Daarnaast zijn er geldstromen van ministeries en provincie waarvan de bedragen worden doorgesluisd naar de betreffende instanties.
Kasgeld
Tijdelijke overschotten worden in verband met het Schatkistbankieren uitgezet bij de N.V. Bank
Nederlandse Gemeenten. Dit gebeurt in daggeld of in deposito’s.
Tijdelijke tekorten komen sporadisch voor en zijn slechts van korte duur. Hiervoor wordt dan gebruik gemaakt van de kredietlimiet (rood staan) van de bankinstelling (BNG)

Leningenportefeuille
Het samenwerkingsverband beschikt niet over een leningenportefeuille.
Liquiditeitenplanning
Gelet op de bevoorschottingsregeling met de deelnemende gemeenten en het regelmatige uitgavenpatroon is er geen liquiditeitenplanning opgesteld.

In- en externe ontwikkelingen
Er zijn geen interne of externe ontwikkelingen en deze worden ook niet verwacht, die invloed kunnen hebben op de treasuryfunctie, de treasuryorganisatie, het risicoprofiel, de financiële posities, de
vermogenswaarden en/of de geldstromen.
Risicobeheer
De treasuryfunctie dient uitsluitend de publieke taak en het beheer van de uitzettingen is prudent.
Er wordt ruim voldaan aan de kasgeldlimiet, er zijn geen geldleningen en de kasgeldoverschotten
worden tijdelijk uitgezet bij de Bank Nederlandse Gemeenten of Rabobank.
Renterisico’s
Vanwege de zeer beperkte financieringsbehoeften en het prudent wegzetten van overtollige kasgeldmiddelen is het renterisico gering. Holland Rijnland is geen vaste geldleningen aangegaan.
Het samenwerkingsorgaan voldoet dan ook aan de renterisiconorm.
Financieringsrisico’s
Omdat de gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het financiële beleid van het samenwerkingsorgaan en zich verplicht hebben de tekorten in zijn geheel gezamenlijk te dragen, zijn er
geen financieringsrisico’s.
Kasgeldlimiet
Het samenwerkingsorgaan is steeds gedurende vele jaren binnen de kasgeldlimiet gebleven. De
verwachting is ook dat dit ook voor de komende jaren zal blijven gelden.
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Kaslimiet

Meerjarenprognose
Op basis van de meerjarenverwachtingen is de inschatting dat Holland Rijnland ook de komende
jaren geen geldleningen behoeft aan te gaan. Een renterisico vaste schuld is dan ook niet aanwezig.
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Bedrijfsvoering
Rollen van Holland Rijnland
De rollen van Holland Rijnland zijn onderverdeeld in vijf categorieën. Elke rol vraagt een andere
betrokkenheid van raden en colleges.
1. Richtinggevende rol
Samenwerking bij onderwerpen waarvan de gemeenten met elkaar vinden dat deze een aanpak op
de schaal van Holland Rijnland vereisen. De gemeenten doen hierbij via het Algemeen Bestuur richtinggevende uitspraken. Deze activiteiten passen in het basispakket van Holland Rijnland.
2. Platformfunctie
Er zijn twee manieren waarop het samenwerkingsorgaan de rol van platform kan vervullen:
Een ‘uitgeklede secretariaatsfunctie’. Een of meer gemeenten willen een onderwerp op de regionale
agenda plaatsen. Deze gemeenten werken het onderwerp zelf verder uit. De regio zet het alleen op
de agenda.
Onderwerpen die het Dagelijks Bestuur op de agenda wil zetten en waarvan men ook zelf de voorbereiding doet.
3. Efficiency
Dit zijn taken waarvan de gemeenten met elkaar vinden dat het efficiënt is deze op de schaal van
Holland Rijnland uit te voeren, omdat dit beter of goedkoper is.
4. Op verzoek van derden
Regelmatig zien andere partijen (provincie, maatschappelijke organisaties) een rol/taak voor het
samenwerkingsverband weggelegd. De regio kan zo’n rol/taak oppakken als die goed past in de
primaire taak van het samenwerkingsverband. In elk geval moet de vraag worden beantwoord of de
samenwerkende gemeenten zo’n rol/taak ook zouden oppakken als een derde dit niet zou hebben
gevraagd.
5. Bedrijfsvoering
Projecten en activiteiten die van belang zijn voor de bedrijfsvoering van Holland Rijnland vallen onder deze categorie.
Alle taken zijn uitgeschreven in projecten en samengevoegd in het projecten- en activiteitenboek.
Dit boekwerk wordt vastgesteld door het Dagelijks Bestuur en is bestemd voor de interne organisatie.
Organisatorische speerpunten:
De verdere uitwerking van de resultaten en adviezen van de gehouden Risico Inventarisatie & Evaluatie en van het medewerkersonderzoek.
Implementatie van Het Nieuwe werken
Implementatie van een Document Management Systeem (DMS)
Aandacht voor de invoering van competentiemanagement.
Het optimaliseren van het in control zijn van de organisatie.

Programma begroting 2015 (PB15) Holland Rijnland (AB Definitief)

- 75 -

Begroting Holland Rijnland 2015

Verbonden partijen
In deze paragraaf vindt u met welke partijen het samenwerkingsorgaan bestuurlijke en financiële
belangen heeft. Dit betreffen deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen,
stichtingen en verenigingen.
Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht.
Het samenwerkingsorgaan is niet aan andere organen verbonden, maar participeert wel in diverse
overlegorganen.
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Btw-compensatiefonds
Een gemeenschappelijke regeling in de vorm als dit samenwerkingsorgaan wordt niet de btwheffing betrokken. De btw blijft dan voor de gemeenschappelijke regeling een kostenpost. Alleen
een gemeenschappelijke regeling die op de prestaties een winsttoeslag oplegt en daardoor doet aan
vermogensvorming, heeft recht op aftrek van btw. Dit laatste is niet voor Holland Rijnland van toepassing. Voor de begroting van het Holland Rijnland is er dan ook niets veranderd. Evenals voorgaande jaren zijn alle lasten bruto geraamd.
Met ingang van 1 januari 2003 hebben provincies en gemeenten te maken met het btw-compensatiefonds. Per individuele gemeente zal een opgave moeten worden verstrekt welke voorbelasting
compensabel is en kan worden doorgeschoven naar de betreffende gemeente. De deelnemende
gemeente kan deze kosten dan meenemen met de opgave voor het btw-compensatiefonds.
Hierna is een overzicht weergegeven van de te verwachten doorschuif-btw in 2015.
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5. Meerjarenbegroting 2015 – 2018
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6. Staten
Overzicht van Incidentele baten en lasten
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Bijdrage gemeenten per deelprogramma
Inwonertal informatie CBS 01-01-2013
Leidse Regio
Rijstreek
Duin- en Bollenstreek

217.316
129.447
183.158
529.921

Omschrijving

Regionaal 15
gemeenten

Plustaak 12
gemeenten

Plustaak RBL

Plustaak
Rijnstreek
gemeenten

Totaal

Onderdeel Ruimtelijke Ordening

597.181

0

0

0

597.181

Onderdeel Wonen

778.271

0

0

0

778.271

Onderdeel Natuur en Landschap

187.123

0

0

0

187.123

Onderdeel Verkeer en Vervoer

673.459

25.630

0

0

699.089

Onderdeel Economische Zaken en Toerisme

520.637

0

0

0

520.637

Onderdeel Sociale Agenda Algemeen

177.098

0

0

0

177.098

Onderdeel Jeugd

193.860

0

0

0

193.860

Onderdeel Leerplicht & VSV

247.493

0

1.217.478

0

1.464.971

Onderdeel Participatie
Onderdeel Zorg

284.585
119.080

0
0

0
0

0
0

284.585
119.080

Onderdeel Cultuur

50.170

0

0

0

50.170

Onderdeel Bestuur

1.359.230

0

0

0

1.359.230

27.175

0

0

0

27.175

0

0

0

0

0

5.215.362

25.630

1.217.478

0

Onderdeel Middelen
Onderdeel Beheer RIF
Totaal generaal

Gemiddeld bedrag per inwoner

9,84

(a)
Gemiddeld bedrag per leerling

Leidse Regio
Rijnstreek
Duin- en Bollenstreek
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0,06

(b)

2,96

(c)

0,00

6.458.470

12,19

(d)
19,80

(a + b)
(a + d)
(a + b + c)

9,91
9,84
12,87
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14.980
9.710
7.400
32.090
7.370

1.340
26.520
27.860

20.500

111.330

32.310

116.270
116.270

89.890

482.240

Totaal onderdeel Ruimte en Wonen

Totaal onderdeel Natuur en Landschap

Totaal onderdeeldeel Mobiliteit

Totaal onderdeel Economische Zaken en Toerisme
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9.630
81.290
4.530
95.450

11.210
4.690
1.980

105.830

16.130
16.130

49.130

20.560

8.660

158.530

Totaal onderdeel Leerplicht en VSV

Totaal onderdeel Participatie

Totaal onderdeel Zorg

Totaal onderdeel C ultuur

Totaal generaal

880.130

880.130

Bijdragen gemeenten begroting 2015

339.240

701.877

708.105

368.865

271.750

880.130

Totaal exploitatiebegroting

67.280

339.240

54.590

239.360

TOTAAL PROGRAMMA BESTUUR & MIDDELEN

-

430.127

-

-

Totaal onderdeel Beheer RIF

1.320

65.960

135.470

2.430

5.780

271.750

1.070

4.690

Regionaal InvesteringsFonds

53.520

234.670

Totaal onderdeel Bestuur

Totaal onderdeel Middelen

PROGRAMMA BESTUUR & MIDDELEN

TOTAAL PROGRAMMA SOCIALE AGENDA

Overig onderdeel Onderwijs

13.810

9.410

7.820
61.850
3.680
73.350

8.590

136.490

25.260

950
32.680
33.630

9.080

18.460
11.960
9.120
39.540

28.980

4.105

14.840
10.875

25.715
25.715

25.715
25.715
14.840

Kaag &
Braassem

7.630

33.470

Totaal onderdeel Jeugd

Regionaal Bureau Leerplicht

RMC

6.970

30.580

Totaal onderdeel Sociale Agenda Algemeen

PROGRAMMA SOCIALE AGENDA

TOTAAL PROGRAMMA RUIMTELIJKE AGENDA

Overige deelprogramma Wonen

Woonruimteverdeling Rijnstreek tot 1 april 2014

Bezwaren commissie

Woonruimteverdeling

Totaal onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen

23.510

20.866
3.123

20.866
20.866
20.866
20.866
20.866

Hillegom

65.670
42.550
32.450
140.670

91.490

91.490
91.490

91.490

Alphen ad Rijn

103.100

PROGRAMMA RUIMTELIJKE AGENDA

leerling DB: bron LBA 19-3-2014

Inwoners DB: bron C BS 01-01-2013

Inwoners RSB: bron C BS 01-01-2013

Inwoners Leidse regio-gemeenten: bron C BS 01-01-2013

Inwoners bezw cie: bron C BS 01-01-2013

Inwoners Woonruimteverdeling: bron C BS 01-01-2013

Inwoners HR 12-excl Jacobswoude: bron C BS 01-01-2013

Inwoners HR 12-incl Jacobswoude: bron C BS 01-01-2013

Inwoners HR 15-gemeenten: bron C BS 01-01-2013

Gemeente

2.577.077

1.764.337

812.740

812.740

164.000

-

3.210

160.790

343.470

5.930

14.090

33.670

23.480
211.370
11.050
245.900

22.930

20.950

305.270

61.590

4.010
79.670
83.680

22.140

44.990
22.230
67.220

70.640

62.688
10.673

62.688
62.688
62.688
62.688

Katwijk

4.563.901

3.076.651

1.487.250

1.487.250

313.415

-

6.135

307.280

534.714

11.360

26.910

64.335

44.872
282.238
21.121
348.231

43.830

40.048

639.121

117.707

7.670
152.249
159.919

42.293

85.982
55.710
42.499
184.191

135.011

14.252

119.800
119.800
119.800
119.800
119.800
119.800

Leiden

924.142

571.022

353.120

353.120

69.960

-

1.370

68.590

140.500

2.530

6.010

14.360

10.020
84.150
4.710
98.880

9.780

8.940

142.660

26.270

1.710
33.990
35.700

9.440

19.190
12.440
9.480
41.110

30.140

4.249

26.743
26.743
26.743
26.743
26.743
26.743

Leiderdorp

702.847

409.567

293.280

293.280

58.590

-

1.150

57.440

115.220

2.120

5.030

12.030

8.390
68.030
3.950
80.370

8.190

7.480

119.470

22.000

1.430
28.460
29.890

7.910

16.070
10.420
7.940
34.430

25.240

22.393
3.435

22.393
22.393
22.393
22.393
22.393

Lisse

260.520

260.520

260.520

70.850

-

1.390

69.460

46.920

2.560

6.090

14.540

4.770
4.770

9.910

9.050

142.750

26.610

34.420
34.420

9.560

19.440
12.600
9.600
41.640

30.520

27.082

27.082
27.082

27.082

Nieuwkoop

913.948

585.348

328.600

328.600

67.170

-

1.320

65.850

124.500

2.430

5.770

13.790

9.620
70.400
4.520
84.540

9.390

8.580

136.930

25.220

1.640
32.620
34.260

9.060

18.420
11.940
9.100
39.460

28.930

25.671
3.555

25.671
25.671
25.671
25.671
25.671

Noordwijk

580.318

378.658

201.660

201.660

41.180

-

810

40.370

83.830

1.490

3.540

8.450

5.900
50.660
2.770
59.330

5.760

5.260

76.650

15.460

1.010
20.000
21.010

5.560

11.300
5.580
16.880

17.740

15.740
2.558

15.740
15.740
15.740
15.740

Noordwijkerh
out

710.860

400.880

309.980

309.980

60.580

-

1.190

59.390

125.880

2.190

5.200

12.430

8.670
77.100
4.080
89.850

8.470

7.740

123.520

22.750

1.480
29.420
30.900

8.180

16.620
10.770
8.210
35.600

26.090

3.893

23.153
23.153
23.153
23.153
23.153
23.153

Oegstgeest

1.216.185

731.905

484.280

484.280

93.670

-

1.840

91.830

199.630

3.390

8.040

19.230

13.410
124.190
6.310
143.910

13.100

11.960

190.980

35.170

2.290
45.500
47.790

12.640

25.690
16.650
12.700
55.040

40.340

35.800
6.271

35.800
35.800
35.800
35.800
35.800

Teylingen

901.880

572.420

329.460

329.460

64.510

-

1.260

63.250

133.390

2.330

5.540

13.240

9.240
81.430
4.350
95.020

9.020

8.240

131.560

24.230

1.580
31.340
32.920

8.710

17.700
11.470
8.740
37.910

27.790

4.112

24.658
24.658
24.658
24.658
24.658
24.658

Voorschoten

271.010

164.550

106.460

106.460

21.250

-

420

20.830

41.880

770

1.830

4.360

3.040
24.770
1.430
29.240

2.970

2.710

43.330

7.980

520
10.320
10.840

2.870

5.830
3.780
2.880
12.490

9.150

1.251

8.122
8.122
8.122
8.122
8.122
8.122

Zoeterwoude

#######

9.454.330

6.458.470

6.458.470

1.386.405

-

27.175

1.359.230

2.289.764

50.170

119.080

284.585

1.464.971

154.092
1.217.478
93.401

193.860

177.098

2.782.301

520.637

25.630
673.459
699.089

187.123

380.342
210.000
187.929
778.271

597.181

529.921
411.349
400.474
529.921
451.493
217.316
129.447
183.158
61.477

Totaal

Begroting Holland Rijnland 2015

Bijdrage per gemeente

- 83 -

Begroting Holland Rijnland 2015

Kostenverdeling Woonruimteverdeling
Bijdrage gemeenten
Totaal
Alphen ad Rijn
Nieuwkoop
Kaag & Braassem (LR)
Hillegom
Katwijk
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Teylingen
Voorschoten
Zoeterwoude
Totaal

380.342

210.000

-

590.342

91.490
27.082

65.670
19.440

42.550
12.600

-

108.220
32.040

14.840
20.866
62.688
119.800
26.743
22.393
25.671
15.740
23.153
35.800
24.658
8.122

18.460
14.980
44.990
85.982
19.190
16.070
18.420

11.960
9.710
55.710
12.440
10.420
11.940

-

30.420
24.690
44.990
141.692
31.630
26.490
30.360

11.300
16.620
25.690
17.700
5.830

10.770
16.650
11.470
3.780

-

11.300
27.390
42.340
29.170
9.610

400.474

380.342

210.000

-

590.342

Kostenverdeling Regionaal Bureau Leerplicht
Bijdrage gemeenten
Gemeente

Kaag & Braassem
Hillegom
Katwijk
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Teylingen
Voorschoten
Zoeterwoude
Totaal
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aantal lln Bijdrage
5 tm 17 jaar 1.217.478

Totaal
1.217.478

4.105
3.123
10.673
14.252
4.249
3.435
3.555
2.558
3.893
6.271
4.112
1.251

81.290
61.850
211.370
282.240
84.150
68.030
70.400
50.660
77.100
124.190
81.430
24.770

81.290
61.850
211.370
282.240
84.150
68.030
70.400
50.660
77.100
124.190
81.430
24.770

61.477

1.217.480

1.217.480
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Regionaal Investerings Fonds (RIF)
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Salarisstaat
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Staat van investeringen en financiering
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Staat van Reserves
Omschrijving

Saldo per Mutaties
1 januari
2015*
Toevoeging
Onttrekking
Bestemming
(tlv exploitatie) (tgv de exploitatie) resultaat

Boekwaarde per
31 december
Vermindering ter 2015
dekking van
afschrijvingen

Bestemmingsreserves
1
2
3
4
5

Decentrale arbeidsvoorwaarden
BWS DB / R17
Overlopende Algemene projecten
Bestemmingsreserve RBL
Gebiedsfonds groenblauwe diensten

Totaal bestemmingsreserves

20.289
90.221
64.392
45.882
0

220.783

20.289
90.221
64.392
45.882
0

0

0

0

0

220.783

* beginsaldo conform jaarrekening 2013 inclusief mutaties begroting 2014

Toelichting aard en reden van de reserve:
Hieronder is kort per reserve aangegeven de specifieke aard en reden van de reserve.
1
2
3
4
5

Ter dekking van toekomstige benutting van de decentrale arbeidsvoorwaarden.
Om toekomstige renteschommelingen op te kunnen vangen, is dus ter afdekking van het rente risico binnen de BWS Duin- en Bollenstreek.
Ter dekking van nog uit te voeren algemene projecten waarvan de aanvang doorgeschoven is naar volgende jaren.
Inbreng begin balans van het voormalige Regionaal Bureau Leerplicht per 01-01-2007 voor een bedrag van € 139.687.
Conform het AB-besluit van 20 juni 2012 is een bedrag van € 100.000 aan deze post 'Gebiedsfonds' toegevoegd. In 2014 zal het AB worden
ingelicht over de stand van zaken van deze reserve, die dient ter dekking van te maken kosten voor het verhogen van de kwaliteit en de
recreatieve bereikbaarheid en bruikbaarheid van het landschap.
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Staat van Voorzieningen
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Staat van Overlopende passiva
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Kostenverdeelstaat

- 92 Definitief)

Programma begroting 2015 (PB15) Holland Rijnland (AB

Begroting Holland Rijnland 2015

Besluit

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur
Van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
In de vergadering van 25 juni 2014

R. van Netten
secretaris

H.J.J. Lenferink
voorzitter
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