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VERZONDEN 11 SEP.2019 Uw kenmerk 

Datum : raadsvergadering 12 september 2019 

Onderwerp : Reactie op regionale agenda Holland Rijnland 


Geachte voorzitter, 


De gemeenteraad van Zoeterwoude is op 1 juli verzocht een zienswijze in te dienen op de concept 

Regionale Agenda Holland Rijnland 2019-2023. Hierbij ontvangt u de reactie vande gemeenteraad 

van Zoeterwoude. 


De gemeente Zoeterwoude ziet een afwijking tussen de wettelijke kaders van de 

Gemeenschappelijke Regeling en de beoogde nieuwe werkwijze van Holland Rijnland . Voor het 

verder oppakken van de onderwerpen van de Regionale Agenda wordt het Dagelijks Bestuur 

gevraagd uitdrukkelijk vast te leggen of het om een overgedragen taak aan Holland Rijnland of de 

platformfunctie van Holland Rijnland gaat. Hierbij wordt duidelijk waar bevoegdheden, taken en 

verantwoordelijkheden ondergebracht zijn en is kenbaar of Holland Rijnland, dan wel de gemeenten 

de besluitvormende bevoegdheid heeft/hebben in deze opgaven. 


Met vriendelijke groet, 

namens de gemeenteraad van Zoeterwoude, 


E.~ .E.M. Bloemen~s 
Griffier v porzitter 
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gemeente 

Zoeterwoude 

Besluit van de Raad 

Registernummer: JZ/Z19-021951-38175-b 

De raad van de gemeente Zoeterwoude, 

gelezen het voorstel van burgemeester & wethouders van 27 augustus, 

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet, 

Besluit: 
l.Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland verzoeken om bij het verder oppakken van de 

onderwerpen van de Regionale Agenda uitdrukkelijk in tekst vast te leggen of er sprake is van een 
overgedragen taak aan Holland Rijnland of de platformfunctie van Holland Rijnland. Hierbij moet 
duidelijk worden gemaakt of Holland Rijnland, dan wel de gemeenten de besluitvormende 
bevoegdheid heeft/hebben met betrekking tot de opgaven. 

2.Bijgaande concept brief Reactie Regionale Agenda Holland Rijnland 2019-2023 vaststellen. 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 12 september, 

de griffier,~ de voorzitter, 

/ E.G.E.M. Bloemen 


