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Bijlage 1: Scenario’s Dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp
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1 Vo
oorwoord
d en lees
swijzer
Voor u ligt de Kadern
nota voor de begroting 20
019. De kade
ernota is bed
doeld om de uitgangspun
nten en
de gewe
enste ontwikkkelingen bij het
h opstellen van de begrroting vast te
e leggen. Dezze kadernota
a is
gebasee
erd op de inh
houdelijke agenda en de d
daarin geformuleerde speerpunten. E
Er zijn echterr diverse
ontwikke
elingen die va
an invloed ku
unnen zijn op
p de koers van Holland Rijnland
R
zoal s:
•
•
•
•
•
•

Regeerakkoo
ord
G
Gemeentera
aadsverkiezin
ngen
C
College prog
gramma’s
Nieuw Dagelijks Bestuurr Holland Rijn
nland
Besluitvorming over evaluatie dienstvverleningsov
vereenkomst Jeugdhulp
O
Ontwikkeling
gen bij provin
ncie Zuid-Ho lland, in omliggende regio’s en bij dee metropoolre
egio’s
A
Amsterdam en Rotterdam
m-Den Haag
g

We houd
den deze onttwikkelingen nauwlettend
d in de gaten
n om hier tijdiig op in te kuunnen spelen
n als dit
nodig bliijkt. Hierdoorr blijft Holland
d Rijnland de
e plek voor re
egionale inno
ovatie en verrnieuwing.
Voor dit moment zien
n wij ten opz
zichte van de
e begroting va
an 2018 nog geen grote wijzigingen. Wel
signalere
en we de trend dat er een toenemend
d beroep wordt gedaan op
o capaciteit van de Strattegische
Eenheid. Vanuit de super
s
speerp
punten Jeugd
d en Energie, maar ook waar
w
het gaaat het om
(onderstteuning bij) ta
aken die mett de komst va
an de inhoud
delijke agend
da bij gemeeenten zijn belegd.
Voorbee
elden hiervan
n zijn de Reg
gionale woon
nagenda en de
d jaarlijkse afstemming
a
vvan de regio
onale
woningb
bouwplanlijst.. Ook zijn er nieuwe proje
ecten zoals het
h gezamen
nlijke project met de Prov
vincie
Zuid-Hollland en regio Midden-Ho
olland om de
e aanbesteding van het OV
O en doelgro
roepenvervoe
er te
integrere
en, die capacciteit vragen.
Met deze
e kadernota::
1. W
Wordt voldaa
an aan artike
el 34b van de
e Wet gemee
enschappelijke regelingeen, namelijk dat
d vóór
15 april de kaders
k
voor de
d begroting 2019 aan de
e raden van de
d deelnemeende gemeenten
w
wordt gezonden.
2. S
Stelt het Alge
emeen Bestu
uur op 14 ma
aart 2018 de
e kaders vastt op basis waaarvan het Dagelijks
D
Bestuur de conceptbegro
c
oting 2019 en
n de meerjarrenramingen 2019-2022 opstelt. Behandeling
vvan de begro
oting 2019 viindt plaats in
n de vergade
ering van het Algemeen B
Bestuur van 4 juli
2
2018.

2 Fin
nanciële kaders en
e geme
eentelijke
e bijdrage
2.1

R
Reguliere gemeentel
g
lijke bijdra
age

Voor hett jaar 2019 vindt een inde
exatie van de
e gemeentelijke bijdrage plaats. Voorr deze indexa
atie
wordt ge
erekend met de financiële
e kaderstellin
ng gemeensc
chappelijke regelingen
r
vaan gemeente
en in de
regio Ho
ollands-Midde
en (Du Chatiinier-norm).
Deze ind
dexering is op 23 oktoberr 2017 in de bestuurlijke klankbordgro
oep van het bestuurlijk financieel
overleg vvan gemeenten in Hollan
nds-Midden vvastgesteld op
o 2,3%.
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Vanuit de gemeenscchappelijke re
egelingen in Hollands-Midden is voorraf aandacht gevraagd vo
oor het
feit dat d
de indexering
g steeds mee
er uit de pas gaat lopen met
m de ontwikkeling van dde loonkoste
en. De
indexerin
ng is gebase
eerd op het prijsindexcijfe
p
er van het Bruto Binnenla
ands Productt (BBP).
Vanuit de gezamenlijjke Gemeenschappelijke
e Regelingen
n is het initiatief genomenn de discussie met de
klankborrdgroep aan te gaan omd
dat dit voor d
de korte term
mijn in ieder geval wel tot ffinanciële prroblemen
gaat leid
den. Voor de meeste orga
anisaties gel dt dat de kos
sten wel voor het overgroote deel uit
loonkostten bestaan.
Holland Rijnland hee
eft door Servicepunt71 la ten uitrekene
en wat op ba
asis van de hhuidige forma
atie het
verschil is tussen de benodigde loonsom en d
de beschikba
are loonsom voor de jareen 2018 en 2019.
2
Voor 201
18 komt dat neer op een tekort van 4
4,4% van de loonsom. Vo
oor 2019 en vverder wordtt een
nieuwe ccao afgeslote
en. De stijgin
ng van de sa lariskosten is
s derhalve nog niet bekeend. Verdere
doorwerking van loon
nsverhogingen uit 2018 e
en hogere prremies zorge
en in ieder geeval voor een
n stijging
van 1,6%
% waardoor het
h verschil groeit
g
tot 6%
% terwijl 2,3%
% wordt gecom
mpenseerd vvia de indexa
atie.
Resteertt een verschiil van 3,7% wat
w neer kom
mt op een bedrag van 155
5.000 euro.
bijdrage mett dit bedrag te verhogen bbovenop de
Holland Rijnland stellt voor de gemeentelijke b
indexerin
ng die is vastgesteld mett de Du-Chattiniernorm. Met
M de tussen
nrapportagess van 2018 en
e 2019
komt Ho
olland Rijnlan
nd terug op de
d effecten d ie de loonkostenstijging heeft
h
gehad op de begroting van
2018 en de effecten die de nieuw
we cao voor 2
2019 en verd
der op de begroting van 22019.

2.2

B
Bijdrage TW
WO Jeugd
dhulp

Namenss de 13 same
enwerkende gemeenten b
binnen de re
egio Holland Rijnland is dde Tijdelijke
Werkorg
ganisatie Opd
drachtgevers
schap Jeugd hulp (verder te noemen: TWO Jeugddhulp) opgericht met
als hoofd
dtaak de regionale jeugdhulp te contrracteren, te monitoren
m
en
n te verantwooorden. Tuss
sen de
gemeentten en het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland is een
e dienstve
erleningsoverreenkomst (v
verder te
noemen: DVO) voor 2017-2018 gesloten
g
mett een optie voor verlengin
ng van twee jaar. In de DVO
D
is
egd dat de ovvereenkomstt uiterlijk in he
wartaal 2018 wordt geëvaalueerd. In he
et
vastgele
et eerste kw
portefeuillehouderovverleg Maatsc
chappij word
den over de inhoudelijke aspecten
a
naddere afsprak
ken
VO is daarm ee eveneens
s de evaluatie van het reggionale
gemaaktt. De evaluattie van de DV
opdrachttgeverschap jeugdhulp. Het
H is de bed
doeling dat deze
d
evaluatie wordt gebrruikt bij het besluit
b
van gem
meenten overr het al dan niet
n verlenge n van de DV
VO. Dit besluit moet uiterllijk het tweed
de
kwartaall van 2018 worden
w
genom
men (art 1.3 van de DVO
O).
Door de pilot van Alp
phen aan de Rijn en Kaag
g en Braasse
em waarbij een
e groot geddeelte van de
ulp zelf wordtt ingekocht nemen
n
deze gemeenten een
e bijzonde
ere positie in Deze mogelijkheid is
Jeugdhu
eveneen
ns vastgelegd
d in de DVO. Concretiserring van de afspraken
a
rond de lokale inkoop heefft
plaatsge
evonden door vaststelling
g van het Inko
oopplan Jeugdhulp 2017
7. Hierin staaat onder ande
ere
beschrevven dat zal worden
w
bezie
en welke inze
et van de TW
WO Jeugdhulp voor beidee gemeenten
n in de
verlengd
de periode re
eëel is en wat de daarbij p
passende fin
nanciële afdracht is.
Bij het opstellen van de Kadernota 2019 is de
e besluitvorm
ming over de nieuwe DVO
O nog niet affgerond.
md. U vindt ee
en omschrijvving van de scenario’s
Daarom worden hierronder een aantal scenarrio’s benoem
e I.
in bijlage


S
Scenario 1 – De DVO jeu
ugdhulp 2016
6-2018 word
dt met twee ja
aar ongewijzzigd verlengd
d.



S
Scenario 2 – De DVO jeu
ugdhulp 2016
6-2018 word
dt verlengd maar
m
meer geemeenten ma
aken een
keuze voor lo
okale inkoop
p
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S
Scenario 3 – De governa
ance wordt a angepast. De in de DVO jeugdhulp 22016-2018
b
beschreven taken op hett gebied van regionale co
ontractering gaan
g
over naaar de
G
Gemeenschappelijke Re
egeling Hollan
nd Rijnland.



S
Scenario 4 – De regionalle samenwerrking op het gebied van jeugdhulp woordt beëindig
gd.

In deze kkadernota is vooralsnog uitgegaan va
an een ongewijzigde situatie (scenariio 1) ten opz
zichte van
de lopen
nde DVO. Vo
oor het bepalen van een p
passende fin
nanciële afdracht, door dee gemeenten
n Alphen
aan den Rijn en Kaag en Braassem per 2019
9, levert de TWO
T
Jeugdhulp aan de 113 gemeente
en de
nformatie. De
e hoogte van
n de bijdrage
e wordt vervo
olgens door een
e derde obbjectieve parrtij
nodige in
gecalculeerd. Vaststelling van de
e herziene bijjdrage wordtt onderdeel van
v besluitvoorming van de
d 13
ctie van het PHO
P
Maatscchappij in hett tweede
gemeentten en het DB op respectievelijk advi es en instruc
kwartaall van 2018. De
D uiteindelijke besluitvorrming in de 13
1 gemeente
en en het DB
B leidt vervolg
gens tot
werken van de financiële gevolgen
g
hie
ervan in de Programmabe
P
egroting Jeuugdhulp 2019
9. In de
het verw
begroting
g 2019 van Holland
H
Rijnland worden,, bij herzienin
ng, de dan vastgestelde bedragen uitt de
Program
mmabegroting
g Jeugdhulp 2019 verwerrkt.

2.3

B
Bijdrage Frrictie- en Transitiek
T
osten

De transsformatie #kracht15 brac
cht een bezu inigingstaaks
stellig van 25
5% met zich mee. Deze
bezuinig
ging wordt ge
erealiseerd door het verm
minderen van
n personeel en
e het uitplaaatsen van
bedrijfsvvoeringstaken
n. Inmiddels zijn de bove
entallige med
dewerkers op
p twee na ge plaatst. Voorr die
twee me
edewerkers werken
w
deze kosten doorr in de begroting van 2019 en verder. Op dit mom
ment is er
nog geen zicht op de
etacheringen
n. De kosten bestaan derhalve uit de WW-uitkerinng voor de resterende
boventalllige medewe
erkers. Dat komt
k
neer op
p 158.000 euro voor het ja
aar 2019.

2.4

O
Overzicht bijdragen
b

Bedrag
B

Ontwikkeliing
totaalbedrag
t
t/t/m
20019
(cumulatief inn €)

Reguliere
e bijdrage gem
meenten in 20
018

€ 5.364.1145

Loon- en p
prijscompensa
atie 2019

€ 120.709

€ 5.484.8854

Aanvullend
de bijdrage co
ompensatie stiijging loonkos ten

€ 155.000

€ 5.639.8854

Frictie en ttransitiekosten
n

€ 158.000

€ 5.797.8854

€ 2.105.641

€ 7.903.4495

TWO
Totale bijd
dragen van gemeenten
g
in 2019

€ 7.903.4495

3 Inh
houdelijk
ke kaderrs
Taken o
organisatie Holland
H
Rijn
nland
De organ
nisatie Holland Rijnland voert
v
diverse
e werkzaamh
heden uit. He
et grootste deeel daarvan zijn
taken die
e vanwege schaalvoorde
s
eel, efficiëntie
e, kwaliteitsv
verbetering of risicodelingg bij de
werkorga
anisatie Holland Rijnland
d zijn belegd.. Denk hierbiij aan het Re
egionaal Bureeau Leerplich
ht en de
TWO Jeugdhulp, ma
aar bijvoorbeeld ook aan de ondersteuning van de
e urgentiecom
mmissie

5

woonruimteverdeling, de Regiotaxi en Verkeersveiligheid. In 2018 gaat het hier om 68% van de totale
begroting. Voor 2019 voorzien we dat de inzet op deze uitvoerende taken ongeveer gelijk blijft.
Het resterende deel van de begroting betreft voornamelijk de inzet op de Inhoudelijke Agenda, zoals
in 2016 is vastgesteld. Dit onderdeel behelst voor een deel daadwerkelijke capaciteit (Strategische
Eenheid: 12,5 fte), maar ook de jaarlijkse bijdrage aan het Cofinancieringsfonds, en de programmaen projectkosten.
Inhoudelijke agenda
De begroting 2019, en daarmee ook deze kadernota, gaat in op de inzet van de totale organisatie
Holland Rijnland. Waar het de Inhoudelijke Agenda van de veertien samenwerkende gemeenten
betreft, doet deze begroting alleen uitspraken over de inzet van Holland Rijnland hierin. Voor de
eventuele inzet op projecten zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor hun eigen capaciteit, projecten
en financiën. De rol van Holland Rijnland bestaat primair uit de platformrol, strategische verkenning,
lobby en belangenbehartiging. Daarnaast voert Holland Rijnland de procesregie op een aantal
speerpunten en voert het concrete projecten uit.
Dat de nadruk dient te liggen op de platformrol en de lobby is in 2016 door de diverse
portefeuillehouderoverleggen bevestigd. Als voorbeeld gelden een aantal positieve resultaten in 2017,
zoals de stevige samenwerking binnen het domein Maatschappij, de ondertekening van het
Energieakkoord, de kennisdeling via de Themacafés (bijv. mobiliteit en Tijdelijk Fonds Jeugdhulp), de
eerste toekenningen van bijdragen via het cofinancieringsfonds (bijv. Instrumentation for Space en de
Taalhuizen), de actieve lobby met betrekking tot Jeugdhulp en het tegen gaan van bezuinigingen op
het groenonderwijs. Uit het regeerakkoord blijkt inmiddels dat deze laatste bezuiniging inmiddels is
teruggedraaid. Daarbij is de vrije ruimte om vanuit de Portefeuillehouderoverleggen in te kunnen
spelen op het onverwachte steeds belangrijker.
Een van de speerpunten in de inhoudelijke agenda is om de gemeenten te voorzien van strategische
verkenningen, in het bijzonder voor wat betreft ontwikkelingen die samenhangen met de andere
ambities van de regio. Een voorbeeld hiervan is het samen optrekken met gemeenten, de provincie en
het hoogheemraadschap bij een strategische verkenning naar de effecten van klimaatverandering.
Klimaatverandering vraagt om een integrale aanpak en afstemming met andere ruimtelijke opgaven,
zoals bodemdaling, de energietransitie en de verstedelijkingsopgave.
Ontwikkeling inhoudelijke agenda
In 2016 is gestart met de Inhoudelijke Agenda. Holland Rijnland is niet de trekkende kracht achter alle
speerpunten uit de agenda. Dit komt doordat de samenwerkende gemeenten hebben geconstateerd
dat enkele onderwerpen al op andere tafels worden opgepakt en door het aanbrengen van focus in de
werkzaamheden van Holland Rijnland. Dit impliceert echter niet dat deze speerpunten geen
(sub)regionale vraagstukken zijn.
Zo is in 2017 geconstateerd dat Holland Rijnland geen actieve rol heeft bij de aanpak van leegstand
en hergebruik van kantoren, omdat dit door de gemeenten (al dan niet in clusterverband) opgepakt
wordt. Holland Rijnland heeft ook een beperkte rol bij het onderwerp bodemdaling. Activiteiten op dit
onderwerp vinden al plaats door diverse andere partijen, zoals het platform Slappe Bodem, waaraan
onder meer de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem actief deelnemen.
Impliciet wordt dit speerpunt wel meegenomen in andere speerpunten zoals energietransitie en natuur
& landschap.
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Op een a
aantal onderrwerpen is do
oor Holland R
Rijnland en de
d gemeente
en een uitvoeeringsprogramma
opgestelld, waarbij de
e rolverdeling
g op de actie
elijnen is uitg
gewerkt, zoals energietra nsitie en de
werkage
enda Jeugd. Voor
V
andere
e onderwerpe
en, bijv. mobiliteit en Greenports zijn ddeze
Dat maakt het
uitvoerin
ngsprogramm
ma’s nog in ontwikkeling.
o
h voorspelle
end karakterr van de begroting
complexx. Hiermee is de begroting
g op deze on
nderdelen minder SMART.
De huidige inhoudelijjke agenda heeft
h
een loo
optijd tot 2020. De eerderr genoemde ontwikkeling
gen zoals
de geme
eenteraadsve
erkiezingen en
e de evalua
atie DVO jeug
gdhulp vormen een natuuurlijk momen
nt om
naar een
n nieuwe inhoudelijke age
enda toe te w
werken. We houden er re
ekening meee dat dit inzett van
Holland Rijnland vraa
agt.

3.1

M
Maatschap
ppij

Binnen h
het maatscha
appelijk domein is de pla tformfunctie van oudsher erg belangrrijk. De
platformffunctie wordtt benut om actief
a
vanuit d
de gemeente
en te kunnen
n sturen op dde ontwikkelk
kansen
voor Jon
ngeren tot 27
7 jaar (bijvoorbeeld de TW
WO, Regiona
aal Bureau Leerplicht en de werkagen
nda
Jeugd), koers te bep
palen rond de
e specifieke b
behoeften va
an doelgroep
pen op wone n, vervoer en
educatie
e, maar ook om
o elkaar te informeren o
over de bred
de trends en ontwikkelinggen. De grote
e
vraagstu
ukken rondom
m (financiële) sturing op jjeugdhulp zo
orgen in 2017
7 en 2018 vooor een toenemende
behoefte
e om af te ste
emmen. Naa
ast het Ambte
elijk Overleg Jeugd en Po
ortefeuilleho uderoverleg
Maatsch
happij is er in
nmiddels ook
k intensief ovverleg binnen
n het Ambtelijjk Opdrachtggeversoverle
eg en het
Bestuurlijk Afstemmingsoverleg. De onderste
euning van deze overlegg
gen vraagt sttevige inzet vanuit
v
de
Strategissche Eenheid
et nodig is vo
d, terwijl tege
elijkertijd inze
oor lobby en belangenbeehartiging. Op dit
moment is nog niet te voorzien welke
w
platform
mbehoefte err is in 2019. Naast de plaatformrol, lob
bby en
belangen
nbehartiging vervult Holla
and Rijnland
d een rol vanu
uit de proces
sregie en de coördinatie op een
aantal on
nderwerpen.. Voor het jaa
ar 2019 zien we de volge
ende ontwikk
kelingen:
3.1.1

O
Ontwikkelka
ansen jonge
eren tot 27 ja
aar

In het de
erde kwartaa
al van 2018 starten
s
de ge
emeenten me
et de voorberreiding op dee inkoop van de
jeugdhullp voor 2020 en verder. Dit
D betekent d
dat het jaar 2019
2
in het teken staat va
van het inkoo
opproces.
Beleidsd
doelstellingen
n moeten herijkt worden om te kunne
en bepalen welke
w
jeugdhuulp ingekoch
ht wordt.
Naar verrwachting sp
peelt Holland Rijnland in 2
2019, net als
s in voorafgaande jaren, eeen facilitere
ende rol.
Hierbij gaat extra aan
ndacht naar sturingsopg
gaven en hett transformerren van de jeeugdhulp. De
e inzet op
dit speerrpunt blijft da
an ook groot in 2019. Med
de daarom is
s in 2018 een regionaal bbeleidsteam jeugd
geformeerd bestaand
de uit gemee
enteambtena
aren.
De Strattegische Een
nheid facilitee
ert de samen
nwerking op het terrein va
an jeugd, viaa de regionale
samenw
werkingsagen
nda jeugd, he
et Ambtelijk O
Overleg Jeug
gd, het regionaal beleidstteam jeugd en
e het
Portefeu
uillehouderovverleg Maatschappij, vanu
uit de regulie
ere platformfunctie. Via ddeze route wo
orden de
voorstelllen voor bele
eid voorbereid en afgeste
emd met alle gemeenten om vervolgeens tot besluitvorming
te komen
n. Bij de uitvoering van deze
d
taken w
werken de Sttrategische Eenheid
E
en dde TWO Jeug
gdhulp
nauw sa
amen.
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De TWO Jeugdhulp richt zich namens 13 gemeenten1 op de inkoop van de jeugdhulp voor de periode
2017-2019. Daarbij voert de TWO Jeugdhulp de procesregie op de te realiseren transformatie en
geeft het invulling aan het accounthouderschap richting jeugdhulpaanbieders en gemeenten.
Daarmee wordt invulling gegeven aan het gemeentelijke opdrachtgeverschap richting
jeugdhulpaanbieders. De TWO Jeugdhulp voert deze taken uit op basis van de
dienstverleningsovereenkomst (DVO) die is afgesloten tussen de gemeenten en Holland Rijnland. In
2018 wordt de DVO tussen de gemeenten en Holland Rijnland geëvalueerd. Gemeenten nemen dan
ook een besluit over de verlenging van de DVO tot en met 2020.
3.1.2

Opvang en huisvesting bijzondere doelgroepen

De opvang- en huisvestingsopgave bijzondere doelgroepen gaat over inwoners van Holland Rijnland
die ondersteuning nodig hebben om (zelfstandig) te kunnen wonen. Dit betreft o.a. jongeren die
uitstromen uit pleegzorg of residentiële jeugdhulp, mensen met psychiatrische problematiek,
verslavingen, verward gedrag en licht verstandelijk beperkten. De ondersteuning die plaats vindt kan
bestaan uit jeugdhulp, Wmo-begeleiding, maatschappelijk opvang of het afgeven van een indicatie
beschermd wonen.
De huisvesting van de doelgroepen maatschappelijke opvang en beschermd wonen wordt per 2020
een verantwoordelijkheid van de individuele gemeenten. In het uitvoeringsprogramma
maatschappelijke zorg dat begin 2018 is vastgesteld zijn aanbevelingen voor de volgende onderdelen
opgenomen:






preventieve maatregelen om instroom in maatschappelijke opvang en beschermd wonen te
beperken;
de (lokale) organisatie van maatschappelijke opvang en toepassing van het Housing-first
principe;
input voor lokale prestatieafspraken tussen corporaties en gemeenten
een opsomming van mogelijke woonvormen en –regelingen voor bijzondere doelgroepen en
spoedzoekers
een advies voor urgentie, contingenten en lokaal maatwerk dat opgenomen kan worden in de
nieuwe regionale huisvestingsverordening.

Holland Rijnland gaat in 2019 een nieuwe regionale huisvestingsverordening op- en vaststellen. Hierin
zal de huisvesting van bijzondere doelgroepen door middel van urgentie, contingenten, lokaal
maatwerk of andere instrumenten een belangrijke plek krijgen in het woonruimteverdeelsysteem.
Vanuit de inhoudelijke agenda wordt beleidsmatige inbreng geleverd voor het opstellen van de nieuwe
verordening en het overleg hierover met corporaties, zorginstellingen en cliëntorganisaties. Doel is de
uitstroom uit intramurale instellingen, beschermd wonen en jeugdhulp te stimuleren waardoor de inzet
van gemeentelijke middelen voor (ondersteuning bij) huisvesting van bijzondere doelgroepen minder
kan worden.

1

Vanwege de samenwerking met de gemeenten Wassenaar en Leidschendam-Voorburg is Voorschoten voor de inkoop van de Jeugdhulp
aangesloten bij Haaglanden. Voor de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem koopt de TWO Jeugdhulp uitsluitend gesloten
jeugdhulp en jeugdhulp binnen het gedwongen kader in.
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3.1.3

A
Arbeidsmarrkt

In 2018 vverandert de
e inzet van Holland
H
Rijnla
and al op dit onderwerp. Waar
W
die nu vooral
onderste
eunend is aan het werkbe
edrijf Holland
d Rijnland, ve
erschuift het zwaartepuntt van de
onderste
euning richtin
ng het realise
eren van de vverbinding to
opsectoren – onderwijs een arbeidsma
arkt en
het verbe
eteren van de
d aansluiting
g van kwetsb
bare jongeren op de arbe
eidsmarkt. Dee
arbeidsm
marktregio’s zullen
z
bij de verbetering aansluiting onderwijs
o
en arbeidsmarkkt een belangrijke rol
gaan verrvullen.
3.1.4

V
Volwassene
educatie

De regio
o biedt een platform, zoda
at de contacttgemeente Leiden,
L
same
en met de reggiogemeente
en, beleid
kan makken op en uitvvoering kan geven aan h
het taal-, reke
en- en digitaa
al aanbod in de regio. Da
aarnaast
is Hollan
nd Rijnland aanjager
a
en coördinator
c
vvan de aanpa
ak laaggelettterdheid binnnen de regio (bijv.
onderste
euning regio
onale projecte
en “Tel mee met Taal” en
n uitvoerings
splan regionaaal
bondgen
nootschap). Door
D
de portefeuillehoud ers is nadruk
kkelijk gesteld dat er ‘eenn tandje bij moet’
m
qua
inzet op laaggeletterdheid. De ve
erwachting iss daardoor da
at de inzet va
an Holland R
Rijnland inten
nsief
blijft, ma
aar wel een ander
a
karakte
er krijgt: Zorg
gen dat de ta
aken in het re
egionaal connvenant
bondgen
nootschap 20
017-2020 geïmplementee
erd en geborrgd worden bij
b de bondgeenoten en in de
regio.

3.2

Economie

De subre
egio’s Duin- en Bollenstre
eek, Leidse rregio en Rijn
nstreek voere
en ieder een eigen econo
omische
agenda. Kennisdeling, belangenb
behartiging e
en lobby op regionaal
r
niv
veau wordt dooor de geme
eenten
van groo
ot belang om
m deze agend
da’s elkaar te
e laten verste
erken en te voorkomen
v
ddat zaken dub
bbel
gedaan w
worden of ka
ansen worde
en gemist. Ho
olland Rijnlan
nd wordt ben
nut als platfo rm voor deze
e
regionale
e afstemming. Tevens be
estaat er bij g
gemeenten behoefte
b
aan
n een proactiieve houding
g van
Holland Rijnland om bijvoorbeeld
d subsidiemo
ogelijkheden en ontwikkelingen bij anddere overheden die
van invlo
oed zijn op gemeentelijk beleid te sig naleren.
Met de h
huidige en ve
erwachte eco
onomische g roei is de verwachting da
at de aandaccht voor ruim
mtelijkeneemt: waa
economiische thema’’s op regiona
ale schaal toe
ar gaan we in
n onze regio bouwen en waar
komen d
de bedrijven en kantoren en hoe zijn d
deze bereikb
baar? Deze onderwerpen
o
n hebben de
afgelope
en periode in de regio min
nder aandaccht gekregen omdat in 20
016 gekozen is om de inz
zet door
Holland Rijnland hierrop af te bou
uwen en de n
nadruk te leggen bij het subregionaal niveau. In 2017 is
echter ee
en groeiende
e behoefte bij de gemeen
nten en subrregio’s gecon
nstateerd aann ondersteun
ning en
inhoudellijke begeleid
ding op dit do
omein. Them
ma’s als integ
grale stedelijk
ke ontwikkeliing (wonen, werken,
gezonde
e leefomgevin
ng en bereik
kbaarheid) en
n toekomstbe
estendig bou
uwen vragen onder meer om
meer aandacht voor duurzaamhe
eid, klimaata daptatie en flexibel
f
progrrammeren. Inn de aanloop
p naar
2019 is h
het goed om de discussie
e te voeren h
hoe de inzet en capaciteit er hier op uuit komt te zien. Voor
het jaar 2
2019 zien we
e de volgend
de ontwikkeliingen:
3.2.1

B
Bedrijventerreinen- en kantorenstrrategie

Tijdens h
het portefeuillehouderove
erleg van 16 maart 2017 is geconstatteerd dat de oude Region
nale
bedrijven
nterreinenstrrategie Holland Rijnland u
uit 2009 niet is / wordt on
nderhouden. De provincie
e ZuidHolland heeft de gem
meenten gev
vraagd de reg
gionale bedrijventerreinenstrategie tee actualiseren
n. Op
verzoek van de gemeenten neem
mt Holland R
Rijnland de co
oördinerende
e rol op zich oom de
bedrijven
nterreinen sttrategie in 20
018 te actual iseren. De uitwerking vindt plaats in dde sub-regio’s. In de
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loop van 2018 zal worden bezien welke rol en taken er voor Holland Rijnland op dit onderwerp
gewenst zijn voor 2019. Voor de kantorenstrategie is eerder afgesproken dat dit geen onderdeel meer
uitmaakt van de inhoudelijke agenda van Holland Rijnland. Gemeenten benutten wel Holland Rijnland
als platform voor regionale afstemming van hun kantorenstrategie en als communicatiekanaal richting
de provincie. Indien er meer dan afstemming noodzakelijk is dan voorzien de gemeenten in de
benodigde capaciteit.
3.2.2

Energie

Na ondertekening van het energieakkoord in september 2017 is begonnen met de verdere uitwerking
en uitvoering van dit speerpunt. Deze omslag van beleid en ambitie naar uitvoering (via het in 2017
opgestelde uitvoeringsprogramma) vergt een behoorlijk inzet van alle partners. Holland Rijnland
verzorgt daarbij de programma coördinatie.
Capaciteit en budget zijn geregeld voor 2017 en 2018. Begin 2018 zal voor 2019 en verder
financiering gevraagd worden aan de colleges en raden, dus ook voor 2019. Eind 2018 zal er een
tussentijdse evaluatie plaatsvinden: waar staan we in de uitwerking en uitvoering na een jaar? Mede
op basis hiervan zal het uitvoeringsprogramma voor 2019 – 2025 opgesteld worden. De nadruk in
2019 zal liggen op verdere uitwerking, het tot bloei laten komen van de vele initiatieven voor
energiebesparing en het opwekken van duurzame energie in de regio, lobby richting de provincie waar
het ruimte voor duurzame energie betreft (gezien de provinciale verkiezingen in het voorjaar van
2019). Ook wordt ingespeeld op de landelijke regelgeving ten aanzien van energie, bijvoorbeeld op
het gebied van warmte (geen aansluitplicht meer voor gas). De inzet vanuit Holland Rijnland
(capaciteit en budget) wordt gecontinueerd.
3.2.3

Space

De focus komt te liggen op het ontwikkelen en implementeren van een regio-agenda ter versterking
van het vestigingsklimaat van ruimtevaart-gerelateerde (maak)industrie. Onder andere door het
creëren en versterken van de randvoorwaarden en het stimuleren van crossovers naar andere
disciplines. De regio-agenda moet samen met de gemeenten, provincie Zuid-Holland,
InnovationQuarter en Economic Board Zuid Holland tot ontwikkeling komen. Holland Rijnland werkt
de komende jaren in ieder geval mee met het project Instrumentation for Space, het ontwikkelen van
een MBO opleiding voor de ruimtevaart in triple helix verband. In het verlengde van de regio-agenda
voor Space ligt de ontwikkeling van de Unmanned Valley –het regionaal testcentrum voor drones- op
voormalig vliegveld Valkenburg. Door het stimuleren van het vestigingsklimaat van drone-gerelateerde
industrie wordt bijgedragen aan de economische ontwikkeling van de regio.
3.2.4

Greenports en Biobased

Het speerpunt biobased is in 2017 nauw verweven met het speerpunt Greenports van morgen.
Stimulering van de biobased economy vindt hoofdzakelijk plaats via het programma Biobased
Greenports Zuid-Holland, met Kenniscentrum Plantenstoffen als uitvoerende partij in plaats van
ambtelijke inzet vanuit Holland Rijnland. Holland Rijnland is medefinancier van dit brede programma ,
is lid van de Advisory Board en heeft een plaats in de ambtelijke governance. Daarnaast is biobased
economy in 2017 opgenomen als onderdeel van de regionale agenda Greenports Holland Rijnland.
Op basis van een uitvoeringsprogramma wordt door Holland Rijnland voor de drie greenports die de
regio huisvest inzet gepleegd op de thema’s energie, duurzaamheid en onderwijs/arbeidsmarkt.
Energie is één van de uitvoeringslijnen van het energieakkoord. Duurzaamheid kent een dubbele
insteek. Vanuit biobased is de focus om op basis van plant-inhoudstoffen de sierteelt te innoveren
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waardoo
or kennis als exportprodu
uct een motorr wordt voor de economis
sche groei vaan de sectorr.
Verduurzzaming van de
d gewasbes
scherming d oor gentechnologie in de
e veredeling ttoe te passe
en is een
andere m
manier om de
e sector te verduurzame n. Voor beide benadering
gen is de verrbinding van
kennisinstituten en greenportond
g
dernemers de
e sleutel tot succes.
s
Onderwijs/arbeiddsmarkt betre
eft het
verbinde
en van onderrwijsinstelling
gen en green
nportonderne
emers om he
et onderwijsaaanbod toe te
e snijden
op de vra
aag naar arb
beidskrachten van morge
en. Menging van groen en grijs (technniek) onderw
wijs en
het hoge
er opleiden van
v personee
el zijn nodig o
om voorop te
e blijven lope
en bij ontwikkkelingen zoals
precisielandbouw, drrones in de kas,
k
toepasse
en van circullaire econom
mie in de siert
rteelt en het inzetten
i
en beheren van duurrzame energ
giebronnen.
Holland Rijnland stim
muleert projecten en sam
menwerking tu
ussen partije
en door de rool van makela
aar en
verbinde
er op zich te nemen. Teve
ens kan Holl and Rijnland
d projecten stimuleren dooor een bijdra
age uit
Cofinanccieringsfondss beschikbaa
ar te stellen.
Holland Rijnland bied
dt naast inho
oudelijk onde
ersteuning op
p genoemde thema’s, hett platform vo
oor
andere tthema’s die de
d drie green
nports gemee
enschappelijjk hebben. Holland Rijnlaand biedt tevens
onderste
euning in de gezamenlijke
e lobby en h et zoeken na
aar fondsen binnen het laandelijk prog
gramma
greenports 3.0, de to
opsector tuinbouw en uitg
gangsmateria
alen, bij de provincie
p
en hhet Rijk en in
n
Europa. Vanuit het Regionaal
R
Inv
vesteringsfon
nds onderste
eunt Holland Rijnland de Greenport
ontwikke
elingsmaatscchappij Duin-- en Bollenstrreek (GOM)..

3.3

Le
eefomgev
ving

Ook binn
nen het domein Leefomg
geving komt d
de behoefte aan de platfo
ormfunctie e n
belangen
nbehartiging sterk naar voren.
v
Het be
etreft zowel afstemming
a
en
e kennisdelling, als ook
gezamen
nlijke afsprakken over lobby en belang
genbehartigin
ng van regionale thema’ss bij provincie
e en
Rijk. Hett signaleren van,
v
en inspe
elen op, tren
nds en subsid
diemogelijkheden is een taak voor Ho
olland
Rijnland. Belangrijke
e, voor de komende perio
ode gesignale
eerde thema
a’s zijn: het veerder ontwik
kkelen
van de e
economische
e potentie van waterrecre
eatie in Holland Rijnland tot
t een recreeatieve en
toeristiscche ‘backbon
ne’ tussen de
e metropoolrregio’s Rotterrdam-Den Haag en Amstterdam, de in
ntegrale
verstede
elijkingsopgave (wonen, werken,
w
gezo
onde leefomgeving en be
ereikbaarheidd), schaalsprong
Openbaa
ar Vervoer, de
d voeding van
v provincia
ale en lokale omgevingsvisies met reggionale speerpunten,
and (gebieds
de same
enwerking me
et de provinc
cie Zuid-Holla
sgericht werk
ken) en de aafstemming met
m de
Noordvle
eugel. Voor het
h jaar 2019
9 zien we de volgende on
ntwikkelingen
n:
3.3.1

G
Groene Lan
ndschappen

De inzett blijft gelijk. In de metropolitane landsschappen die
enen zich nu en in de toeekomst vele
gemeenttelijk overstijgende integrrale opgaven
n aan op het gebied van recreatie en toerisme, ge
ezonde
leefomge
eving, landscchappelijke kwaliteit,
k
biod
diversiteit en
n duurzaamheid, energie,, klimaat ada
aptatie,
bodemda
aling, verstedelijking, wonen en bere ikbaarheid. Dit
D vraagt ee
en andere maanier van
samenw
werken tussen
n de gemeen
nten en ande
ere partijen. Het
H gebiedsg
gericht werkeen en de
omgevin
ngsvisies bied
den hiervoorr kansen. Inte
ensieve sam
menwerking met
m de landscchapstafels is hierbij
essentie
eel. De komende jaren vin
ndt er een ui twerking plaats op region
nale iconen, zoals de
ontwikke
eling van het Hollands-Uttrechts Plasssengebied (v
van Kager- to
ot en met Vinnkeveens Pla
assen) en
het metrropolitaan lan
ndschap. Verrder het verb
beteren van het
h waternetw
werk naar enn in het mere
engebied
en de ve
erdere ontwikkkeling van de
d Haarlemm
mertrekvaart, Blueport (re
ecreatiehavenn) en het Nationaal
Park Hollandse Duin
nen (realisere
en van de 15
5 ambities in het vastgesttelde ambitieedocument) . Ook
komt er meer nadrukk te liggen op
p biodiversite
eit en landbouwtransitie.
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Het Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland loopt tot en met 2020 en wordt doorontwikkeld. In
2018 starten we de discussie over de mogelijkheden en wensen voor de periode daarna. Deze
discussie loopt door in 2019, inclusief besluitvorming hierover. De uitvoering van het LEADER
programma en projecten binnen de thema’s Circulaire Economie en Gezondheid vindt in 2019
onverminderd plaats. We continueren de inzet van Holland Rijnland hierop.
3.3.2

Mobiliteitsnetwerk

In 2017 is de knelpuntenanalyse met bijbehorende werkagenda vastgesteld. Holland Rijnland levert
inzet voor de lijnen van deze agenda en de mobiliteitsvernieuwing binnen hoogwaardig openbaar
vervoer (HOV), auto, fiets en water. Tevens biedt zij een platform voor bespreking van de voortgang
van deze lijnen en bewaakt zij de voortgang van de uitvoeringslijnen. Daarnaast zet zij zich in voor
gerichte lobby en subsidieverkenningen ten gunste van het realiseren van de regionale doelstellingen
die voortvloeien uit de afspraken in de werkagenda. De inzet op de lopende RIF-projecten
Rijnlandroute, HOV-netwerk en Programma ontsluiting greenport Duin- en Bollenstreek (inclusief de
Duinpolderweg) gaat onverminderd door. Holland Rijnland blijft de lobby voor de frequentieverhoging
van de treindienst op het traject Leiden – Utrecht ondersteunen. Tevens zet de regio actief in op
andere lobby trajecten, waaronder de doorontwikkeling van station Leiden centraal als regionaal én
nationaal OV-knooppunt.
Holland Rijnland werkt op het dossier mobiliteit samen met andere overheden. Met Midden-Holland
wordt op diverse dossiers samengewerkt. Beide regio’s laten momenteel één gezamenlijke OV-visie
opstellen waarvan het doelgroepenvervoer eveneens deel uitmaakt. Verder vindt samenwerking
plaats op de dossiers N11/A12 en landbouwverkeer. Daar waar van toepassing zal dit in de toekomst
ook plaatsvinden. Met de provincie Noord-Holland wordt op het dossier Duinpolderweg en HOV
Noordwijk- Schiphol samengewerkt. Met de Metroolpoolregio Amsterdam (MRA) kan de
samenwerking intensiever plaatsvinden. Hiervoor zullen contacten gelegd worden. Ook met de
Metroolpoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) lopen momenteel contacten. Daar waar dat wenselijk
is zal deze samenwerking voortgezet geïntensiveerd worden.
Met Rijkswaterstaat wordt in 2019 naar verwachting het functioneren van de A44 inclusief op- en
afritten en relaties met het onderliggende regionale wegennetwerk onder de loep genomen. Holland
Rijnland zal hierin een actieve rol op zich nemen om de belangen van de gemeenten te behartigen en
afstemming met lopende projecten te bewaken.
In 2019 is Holland Rijnland nauw betrokken bij de nieuwe concessie voor het busvervoer in ZuidHolland Noord. Daarbij is het onderdeel doelgroepenvervoer in combinatie met openbaar vervoer in
landelijk gebied nieuw bij deze concessie. Voor Holland Rijnland ligt hier nadrukkelijk een raakvlak
met het beleidsterrein maatschappij. Daarnaast wordt ook binnen dit beleidsveld met grote regelmaat
een beroep op Holland Rijnland gedaan voor het bieden van de platformfunctie en
belangenbehartiging.
Voor het fietsverkeer zal in 2019 verder gewerkt worden aan het regionaal snelfietsnetwerk.
Gemeenten worden gestimuleerd om de regionaal vastgestelde kwaliteit voor het fietspadennetwerk
uit te voeren en ontbrekende schakels te realiseren. Bij stations en (nieuwe) R-net haltes is
nadrukkelijk aandacht voor fiets parkeren.
Ook bij Verkeer en Vervoer zal er steeds meer aandacht uitgaan naar duurzaamheid en nieuwe
ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s en infrastructuur voor elektrisch fietsverkeer.
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Onder meer bij de input voor de OV-concessie zal Holland Rijnland dit expliciet onder de aandacht
brengen.
Het is belangrijk om goederenvervoer over weg, water en spoor slim te organiseren.
3.3.3

Wonen/ verstedelijking

Holland Rijnland biedt voor deze thema’s een inhoudelijk platform voor ondersteuning en afstemming
met andere regionale thema’s. Aandachtspunt hierbij is de toenemende integrale aanpak van de
verschillende lokale en regionale opgaven en de behartiging van regionale belangen. Naast de eigen
verstedelijkingsopgave is het hierbij ook van belang om buiten de grenzen van de regio en provincie te
kijken, zodat we rekening kunnen houden met de druk vanuit de metropoolregio’s Amsterdam en
Rotterdam-Den Haag.
De gemeenten in Holland Rijnland kennen een traditie van samenwerking. De afgelopen jaren zijn
gezamenlijk verschillende keuzes gemaakt over ruimtelijk beleid, natuur en recreatie, kantoren,
bedrijventerreinen, detailhandel, mobiliteit, duurzaamheid en energietransitie die invloed hebben op
het wonen in de regio. In de Regionale Woonagenda zijn deze keuzes verdisconteerd. Doel is om
daarmee het wonen in de regio te versterken.
Tot op heden was dit vooral gericht op afstemming van het aantal te bouwen woningen. Met de
Regionale Woonagenda 2017 hebben we daar nadrukkelijk de gewenste kwalitatieve richting aan
toegevoegd. Enerzijds vraagt dit een goed evenwicht tussen vraag en aanbod op de regionale
woningmarkt, mede ten behoeve van de opgave van 2015 tot 2030 om 30.000 huishoudens extra te
huisvesten in de regio. Anderzijds geeft de Regionale Woonagenda aan wat waardevolle strategieën
zijn om de regio als plek om te wonen te versterken. Aandachtspunt hierbij is de huisvesting van
bijzondere doelgroepen, zie de omschrijving van het speerpunt ‘opvang en huisvesting bijzondere
doelgroepen’ binnen het Domein Maatschappij.
De provincie heeft in de Visie Ruimte en Mobiliteit vastgelegd dat de regio’s elke 3 jaar de regionale
woonvisies herzien. In 2019 wordt daarom gestart met de volgende actualisatie van de Regionale
Woonagenda 2020.
Verstedelijking wordt steeds meer gezien als integrale opgave, waarbij wonen, werken, gezonde
leefomgeving, landschappelijke kwaliteit, klimaatadaptatie, biodiversiteit, duurzaamheid,
energietransitie en bereikbaarheid tegelijkertijd worden onderzocht en aangepakt. Deze integrale
aanpak vraagt een andere manier van samenwerking tussen partijen en tussen de (beleids)afdelingen
binnen de eigen organisaties van gemeenten en provincie. Het gebiedsgericht werken van de
provincie Zuid-Holland en de integrale aanpak die nodig is bij het opstellen van omgevingsvisies,
bieden hiervoor kansen om de verstedelijking integraal verder vorm te geven.
De verstedelijkingsopgave is niet te beperken tot één gemeente. Veel onderliggende opgaven
overstijgen de gemeentegrenzen, denk aan maatregelen om klimaatveranderingen te mitigeren of het
vraagstuk bereikbaarheid. Deze gemeente overstijgende vraagstukken moeten gezamenlijk,
regionaal, worden opgepakt om resultaten te bereiken. Uitgangspunt ook hierbij is lokaal waar
mogelijk, (sub-)regionaal waar nodig.
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4 Uittvoerend
de taken
4.1

Le
eerplicht

Het Regionaal Burea
au Leerplichtt is verantwo ordelijk voorr de uitvoering van de leeerplichtwet,
kwalifica
atieplicht en de
d RMC-wetgeving (Reg ionale Meld-- en Coördina
atiefunctie vooortijdig
schoolve
erlaten). De uitvoering
u
is ingericht op basis van de
e uitgangspu
unten die besschreven sta
aan in het
beleidsp
plan 2018-2021.
De keuzes in uitvoerring worden budgetneutra
b
aal gemaakt met als doel om meer reesultaat te ha
alen voor
de jonge
eren in de reg
gio Holland Rijnland.
R
Op basiss van het jaa
arverslag van
n het Regiona
aal Bureau Leerplicht
L
wo
ordt steeds geekeken wat de
trends en signalen ziijn waar we op
o in moeten
n spelen. Voo
or 2019 ziet het Regionaaal Bureau Le
eerplicht
de volge
ende accente
en in beleid:





H
Het Regiona
aal Bureau Le
eerplicht ziett een verschu
uiving in haa
ar taak van haandhavend naar
n
meer maatscchappelijke zorg.
z
Oploss ingen zoeken en realiserren voor de vvaak complexe vraag
o
om onderwijss en zorg te combineren .
D
De duur van niet naar sc
chool gaan ve
erkorten. Vra
aagt om actie
ef mee te doeen in
beleidsontwiikkeling van onderwijszorrgarrangeme
b
enten.
IInzet op het verminderen
n van het aan
ntal voortijdig
g schoolverla
aters door zoowel operatio
oneel,
ttactisch en strategisch
s
siignalen op te
e pakken en de werkwijze
e in de regio aan te scherpen.

 O
Om voortijdig
g schoolverla
aten te verm inderen is he
et van belang
g dat er voorr jongeren met



4.2

a
autisme uit het
h Voortgezet Speciaal O
Onderwijs ee
en schakeljaa
ar in het Mid delbaar
BeroepsOnd
derwijs komt. De addition
nele kosten van
v het schak
keljaar wordeen gedeeld door
d
MBO Rijnlan
nd, Samenwe
erkingsverba
anden voor passend
p
onde
erwijs vo/vsoo en
ssamenwerkin
ngsorgaan Holland
H
Rijnla
and.
H
Het Regiona
aal Bureau Le
eerplicht sign
naleert, dat er
e een groep kwetsbare joongeren is, die
d beter
lleren in prakktijksituaties. Het Regiona
aal Bureau Leerplicht
L
zal in samenweerking met on
nderwijs
e
en bedrijfslevven stimuleren, dat er me
eer praktijkgerichte opleidingen en traajecten gere
ealiseerd
w
worden. Dit kan
k onder an
ndere door u
uitbreiding va
an het aanbod Beroeps B
Begeleidende
e
Leerwegen. In het algem
meen leidt dit tot een bete
ere aansluitin
ng onderwijs--arbeidsmark
kt. Het
g
geeft leerling
gen perspecttief op een g
goede toekom
mst. Het Reg
gionaal Bureaau Leerplich
ht zal
ssamen met Strategische
S
Eenheid van
n Holland Rijjnland in ove
erleg met schholen en
o
ondernemerss hierin verd
dere initiatievven ondernemen.

W
Woonruimtteverdeling

De uitvoerende taken
n van de woo
onruimteverd
deling, het ve
erlenen van woonurgenti
w
ies en het
behande
elen van bezw
waar- en berroepschriften
n, vloeien dirrect voort uit de regionalee
huisvesttingsverorden
ning. Hoewel in 2019 ing
grijpende vera
anderingen daarin
d
niet w
worden voorz
zien,
kunnen w
wijzigingen in
n de huisves
stingsverorde
ening gevolgen hebben voor
v
de uitvoeerende taken.

4.3

R
Regiotaxi

De Regio
otaxi Holland
d Rijnland be
estaat naast het reguliere
e Wmo-vervo
oer ook uit eeen openbaarrvervoersscomponent; deze maaktt ca. 10% van
n het totale vervoersvolu
v
me uit. De P
Provincie ZuidHolland subsidieert het
h Openbaa
ar Vervoer-de
eel van de Regiotaxi.
R
Momenteel bezzint de Provin
ncie zich
echter ovver voortzettting van deze
e subsidierin
ng; eventuele
e wijzigingen hierin gaan mogelijk in per
p
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1 januari 2019. Als de
d openbaarv
vervoercomp
ponent wegva
alt zullen hett WMO-vervooer en de
werkzaa
amheden daa
arvoor door Holland
H
Rijnla
and opnieuw
w moeten worden bezien.. Het huidige
e
vervoersscontract is daarom
d
afges
sloten voor d
de duur van 2 jaar (ingaande 1 januarri 2017) met de optie
om deze
e twee maal met
m twee jaa
ar te verlenge
en.

4.4

V
Verkeersve
eiligheid

De besta
aande personele inzet en
n financiële d
dekking looptt tot en met 2019.
2
Het jaaar 2019 is de
e derde
en laatstte jaarschijf uit
u de subsidiebeschikkin
ng aan Hollan
nd Rijnland voor
v
gedragssbeïnvloeding
g van
verkeerssdeelnemers. Naar verwa
achting zal d e provincie vanaf
v
2020 ook
o subsidie beschikbaarr stellen
maar dan moet er we
el op verzoek van de gem
meenten doo
or Holland Rijjnland een ssubsidieaanv
vraag in
2019 ing
gediend word
den.

5 Ov
verige za
aken
5.1

C
Cofinanciering

In 2016 heeft het Alg
gemeen Besttuur ingestem
md met het cofinanciering
c
gsfonds. Uit het fonds ku
unnen
initiatieve
en die van re
egionaal bela
ang zijn, een
n financiële im
mpuls krijgen
n. Voorwaardde is dat het grootste
deel van
n de benodigde investerin
ng door exterrne partijen wordt
w
gefinan
ncierd. Jaarliijks (tot 2020
0) is een
bedrag vvan € 268.50
00 beschikba
aar in dit fond
ds. Omdat he
et fonds juist bedoeld is oom op korte termijn
t
geld besschikbaar te kunnen
k
hebb
ben voor initiiatieven, is geen voorspe
elling te makeen waar de middelen
m
in 2019 a
aan besteed zullen worden. De bove ngemeenteliijke initiatieve
en uit de reggio moeten in
n ieder
geval op
p een duurzame manier bijdragen
b
aan
n het realiserren van resultaat op de oopgaven van de
Inhoudelijke Agenda 2016 – 2020
0.
In 2019 w
wordt de effe
ectiviteit van het fonds ge
eëvalueerd. Op
O basis van
n deze evaluuatie kan bijv
voorbeeld
besloten
n worden om de looptijd te verlengen,, het beschik
kbare bedrag aan te passsen, de voorw
waarden
assen of hett cofinancieringsfonds te beëindigen.
aan te pa

5.2

R
Regionaal Investerin
ngsFonds (RIF)

Het Regionaal Investteringsfonds (RIF) is een
n belangrijke motor voor cofinancierin
c
ng van bepaa
alde
regionale
e projecten: RijnlandRou
ute, Hoogwaa
ardig Openba
aar Vervoer (HOV)-net Z
Zuid-Holland Noord,
mma en de
Program
mma Ontsluitiing Greenport Duin- en B
Bollenstreek, Regionaal Groenprogram
G
Greenpo
ort OntwikkellingsMaatsch
happij (GOM
M). Tot 2022 storten
s
de de
eelnemende gemeenten elk jaar
een vastt geldbedrag in het RIF. In de beheerrsverordening
g is opgenom
men dat de ggelden uit het RIF
uiterlijk 3
31 decemberr 2022 bestemd moeten zzijn voor de genoemde projecten.
p
In 22019 wordt een
e
tussenba
alans opgem
maakt om in te schatten o
of besteding van
v de midde
elen conform
m de verordening
gerealise
eerd wordt. Is het nodig om
o projecten
n te versnelle
en, om midde
elen langer ggereserveerd
d te
houden o
of om midde
elen een ande
ere projectbe
estemming te
e geven? Da
aarnaast zal uiterlijk in 20
019 de
discussie
e gevoerd worden of een
n mogelijk ve
ervolg op het RIF gewens
st is. Bijvoorbbeeld voor niieuwe
mobiliteitsprojecten, een vervolg op het groen
nprogramma
a of een nieuw
w thema als energietrans
sitie.
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Bijlage 1: Scenario’s Dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp
De evaluatie van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) jeugdhulp in 2018 is eveneens de
evaluatie van het regionale opdrachtgeverschap jeugdhulp. Het is de bedoeling dat deze evaluatie
wordt gebruikt bij het besluit van gemeenten over het al dan niet verlengen van de DVO. Dit besluit
moet uiterlijk het tweede kwartaal van 2018 worden genomen (art 1.3 van de DVO). Bij het opstellen
van de Kadernota 2019 is de besluitvorming hierover nog niet afgerond. Daarom worden hieronder
een aantal scenario’s beschreven.

Scenario 1 – De DVO jeugdhulp 2016-2018 wordt met twee jaar ongewijzigd verlengd.
In dit scenario verandert er feitelijk niets. De in de DVO opgenomen optie voor verlenging wordt
gelicht. De huidige governance blijft ongewijzigd van kracht. De colleges van de 13 samenwerkende
gemeenten moeten hier afzonderlijk een besluit over nemen. Dat besluit wordt toegevoegd aan de
huidige DVO waarmee de verlenging van de termijn geaccordeerd is.
Voor de TWO Jeugdhulp en Holland Rijnland betekent een verlenging eveneens een verlenging van
de tijdelijkheid van de werkorganisatie. Uitgangspunt van de tijdelijkheid van de TWO is dat geen
frictiekosten na beëindiging mogen optreden. De tijdelijke dienstverbanden met vier medewerkers van
de TWO zouden in dat geval niet kunnen worden verlengd. Voor de gedetacheerde medewerkers is
verlenging mogelijk gemaakt in de detacheringsovereenkomsten.
Voor de contractering betekent dit dat in kwartaal 4 van 2018 door de TWO Jeugdhulp een nieuwe
inkoopstrategie met inkoopmodel en een nieuw inkoopplan opgeleverd moeten worden. In 2019 kan
dan door de TWO Jeugdhulp gestart worden met de nieuwe inkoopprocedure voor de regionaal te
contracteren jeugdhulp.

Scenario 2 – De DVO jeugdhulp 2016-2018 wordt verlengd maar meer gemeenten maken een keuze
voor lokale inkoop
In dit scenario verandert er ten dele iets. De in de DVO opgenomen optie voor verlenging wordt
gelicht. De huidige governance blijft ongewijzigd van kracht. De colleges van de 13 samenwerkende
gemeenten moeten hier afzonderlijk een besluit over nemen. Dat besluit wordt toegevoegd aan de
huidige DVO waarmee de verlenging van de termijn geaccordeerd is
Voor de TWO Jeugdhulp en Holland Rijnland betekent een verlenging eveneens een verlenging van
de tijdelijkheid van de werkorganisatie. Uitgangspunt van de tijdelijkheid van de TWO is dat geen
frictiekosten na beëindiging mogen optreden. De tijdelijke dienstverbanden met vier medewerkers van
de TWO Jeugdhulp zouden in dat geval niet kunnen worden verlengd. Voor de gedetacheerde
medewerkers is verlenging mogelijk gemaakt in de detacheringsovereenkomsten.
Voor de contractering betekent dit dat in kwartaal 4 van 2018 door de TWO Jeugdhulp een nieuwe
inkoopstrategie met inkoopmodel en een nieuw inkoopplan - waarin de voorwaarden voor de lokale
inkoop worden uitgewerkt - opgeleverd moeten worden. In 2019 kan dan door de TWO Jeugdhulp
gestart worden met de nieuwe inkoopprocedure voor de regionaal te contracteren jeugdhulp per 2020.
De betreffende gemeenten starten zelfstandig de lokale inkoop per 2020.

Scenario 3 – De governance wordt aangepast. De in de DVO jeugdhulp 2016-2018 beschreven taken
op het gebied van regionale contractering gaan over naar de Gemeenschappelijke Regeling Holland
Rijnland.
In dit scenario wordt de DVO beëindigd. De in de DVO opgenomen taken die betrekking hebben op de
regionale contractering gaan als overgedragen taak over naar de Gemeenschappelijke Regeling
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Holland Rijnland. Daarom wordt ook in dit scenario onderscheid gemaakt in regionale en lokale
inkoop. Hiervoor moet de gemeenschappelijke regeling worden aangepast. De formulering en
vaststelling van beleid blijven onverminderd de taak en verantwoordelijkheid van de samenwerkende
gemeenten. De huidige governance verandert daardoor flink. De functionele regionale samenwerking
blijft echter onverminderd intact. De raden van de 13 samenwerkende gemeenten moeten hier
afzonderlijk een besluit over nemen.
Voor de TWO Jeugdhulp en Holland Rijnland betekent deze aanpassing het opheffen van de
tijdelijkheid van de werkorganisatie. De TWO jeugdhulp wordt dan een afdeling van Holland Rijnland.
De tijdelijke dienstverbanden met vier medewerkers van de TWO Jeugdhulp kunnen – na herbepaling
van de benodigde formatie – worden omgezet naar een vast dienstverband. Voor de gedetacheerde
medewerkers bestaat ook deze mogelijkheid en worden de detacheringsovereenkomsten beëindigd.
Ook in dit scenario is het mogelijk dat gemeenten delen van de jeugdhulp lokaal inkopen. In dat geval
betekent dit voor de contractering dat in kwartaal 4 van 2018 door de gemeenschappelijke regeling
Holland Rijnland een nieuwe inkoopstrategie met inkoopmodel en een nieuw inkoopplan – waarin de
voorwaarden voor de lokale inkoop worden uitgewerkt – opgeleverd moeten worden. In 2019 kan dan
door Holland Rijnland gestart worden met de nieuwe inkoopprocedure voor de regionaal te
contracteren jeugdhulp. De betreffende gemeenten starten in 2019 zelfstandig de lokale inkoop per
2020.

Scenario 4 – De regionale samenwerking op het gebied van jeugdhulp wordt beëindigd.
In dit scenario wordt de DVO beëindigd. Het gezamenlijke opdrachtgeverschap loopt dan eind 2018
af. De met de jeugdhulpaanbieders regionaal afgesloten contracten hebben een looptijd van drie jaar
en lopen eind 2019 af.
Voor de TWO Jeugdhulp en Holland Rijnland betekent deze aanpassing het tijdelijk verlengen en
daarna opheffen van de werkorganisatie. De TWO Jeugdhulp krijgt de taak om het
accountmanagement richting jeugdhulpaanbieders in 2019 voor te zetten. Daarnaast krijgt de TWO
Jeugdhulp de opdracht om de opgedane kennis over te brengen, de bovenregionale afspraken te
beëindigen en zo nodig het gebuikte instrumentarium over te dragen aan de 13 gemeenten. Daarom
moet een nieuwe DVO met de looptijd van maximaal een jaar worden opgesteld waarin de
aangepaste taken worden verwoord.
Uitgangspunt van de tijdelijkheid van de TWO is dat geen frictiekosten na beëindiging mogen
optreden. De tijdelijke dienstverbanden met vier medewerkers van de TWO Jeugdhulp zouden in dat
geval niet kunnen worden verlengd. Voor de gedetacheerde medewerkers is verlenging mogelijk
gemaakt in de detacheringsovereenkomsten.
De 13 gemeenten stellen zelfstandig in kwartaal 4 van 2018 een inkoopstrategie en een inkoopplan
vast en gaan in 2019 zelf over tot contractering van de jeugdhulp per 2020.
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