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MEMO 
 
 
Postregistratienummer:  Z/14/006974/14595 
Aan:     Griffie 
CC:     College van Burgemeester en wethouders, MT 
Van:     Arnoud Nierop  
Datum:    6 november 2014 
Betreft:    bespreekmemo #Kracht15 naar aanleiding van brief 
Dagelijks Bestuur Holland Rijnland aan raad Leiderdorp 
 
 

 

  
Gesprek raad en college Leiderdorp in politiek forum 18 november 
2014 over bestuurlijke organisatie Holland Rijnland #Kracht15 nav 
brief 9 oktober 2014 
 

De herprofilering van Holland Rijnland onder de werknaam #Kracht15 is gaande. Het 
Dagelijks bestuur (DB) heeft de gemeenteraden een brief gestuurd ter voorbereiding op de 
vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van 17 december 2014. Daarin vraagt het DB 
aan de AB delegaties van de gemeenten de eerder gemaakte richtinggevende uitspraken  
over de nieuwe inrichting van Holland Rijnland te herbevestigen. Tevens legt het DB de 
raden een aantal aanvullende vragen voor die tijdens de collegewerkconferentie van 10 juli 
2014 naar voren zijn gekomen en die binnen de beantwoordingssfeer van de raden liggen.  
 
Wat vooraf ging 
Het college heeft u op 17 september een raadsinformatiebrief verzonden over deze 
collegewerkconferentie (Z/14/003904/10765) waarin het college een terugkoppeling geeft en 
de standpunten weergeeft die het college heeft ingenomen tijdens deze bijeenkomst. 
Aanleiding voor #Kracht15 is de notie dat binnen Holland Rijnland de belangrijkste projecten 
in de bestuurlijke besluitvormingsfase gepasseerd zijn. De belangrijkste 
samenwerkingsthema’s verschuiven van de ruimtelijke naar de sociale agenda. Tevens is er 
de ontwikkeling dat meer samenwerking op de schaal van de subregio’s plaatsvindt. Die 
notie vraagt om een herbezinning op de samenwerkingsagenda Holland Rijnland. De 
noodzaak van krachtenbundeling in belangenbehartiging en platformfunctie blijft bestaan. het 
zwaartepunt van de samenwerking verschuift van de hele regio Holland Rijnland naar de 
subregio’s (Bollenstreek, Leidse regio, Rijnstreek).  
 
#Kracht15 is de herprofilering van Holland Rijnland om de organisatie van de 
gemeenschappelijke regeling te richten naar deze ontwikkeling. De discussie over de nieuwe 
rol en taak van Holland Rijnland wordt gevoerd, terwijl de samenwerking (met name in het 
sociale domein) volop doorgaat. De discussie over de herprofilering van Holland Rijnland is 
2,5 jaar geleden gestart en verloopt niet altijd even voortvarend. Dat geeft onzekerheid voor 
de medewerkers van Holland Rijnland over hun toekomst én onduidelijkheid over nieuwe 
ontwikkelingen op taak niveau van Holland Rijnland en de subregio’s.  
 
Met de herbevestiging van de eerder gemaakte afspraken wordt de nieuwe koers van 
Holland Rijnland door de raden onderschreven en kan de inrichting van de nieuwe 
organisatie vorm krijgen en de nieuwe taakinvulling leiden tot een verlaging van de 
inwonerbijdrage van minimaal 25% tov de begroting Holland Rijnland 2013. In de nieuwe 
situatie bepalen gemeenten zelf welke taken op welke schaalniveau worden uitgevoerd. 
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Daaraan blijven kosten verbonden, waarbij het uitgangspunt is dat deze andere manier van 
samenwerken leidt tot kostenreductie. Dat betekent dat de verlaging van de inwonerbijdrage 
voor het samenwerkingsverband Holland Rijnland niet 1 op 1 als bezuiniging in de begroting 
doorgevoerd kan worden. Samenwerking blijft nodig, waarbij de afweging wordt gemaakt op 
welk schaalniveau de samenwerking tot het beste resultaat leidt. 
 

A. Herbevestiging gevraagd van eerdere afspraken 
Het Algemeen Bestuur heeft op 5 maart 2014 in een overdrachtsdocument een aantal 
richtinggevende uitspraken gedaan met betrekking tot de verdere regionale samenwerking. 
Aan de nieuwe gemeenteraden wordt gevraagd of zij deze uitspraken onderschrijven. 
Daarom 
zal in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 17 december een voorstel voor de 
herbevestiging van de onderstaande voorstellen worden voorgelegd. 
 
Het besluit van 5 maart komt op deze vijf uitspraken neer: 

1. De bestuurlijke ambitie om in het ruimtelijke, economisch- en sociaal domein samen 
te werken; 

2. Het vernieuwen van de gemeenschappelijke regeling, met voor wat betreft het fysiek 
domein een lichter takenpakket en v.w.b. het sociaal domein een aangepast 
takenpakket;  

3. Het inzetten van Holland Rijnland voor gezamenlijke lobby en belangenbehartiging 
(zoals gesprekken met andere overheden) waarbij ruimte moet zijn om kansen voor 
de regio gezamenlijk op te pakken;  

4. Het uitvoeren en afronden van Programma van Afspraken / RIF-projecten;  
5. De ambitie van gemeenten om meer op het niveau van de clusters of individuele 

gemeenten samenwerking te organiseren. De samenwerking op regionaal niveau 
moet complementair zijn aan de samenwerking op clusterniveau. Op deze wijze 
voorkomen we dat onderwerpen dubbel worden opgepakt of dat onderwerpen tussen 
wal en schip belanden en blijven liggen; 

Advieslijn: De afspraken die op 5 maart zijn gemaakt in het AB kunnen nog steeds als 
leidend worden beschouwd in de herprofilering van het samenwerkingsverband Holland 
Rijnland. Er hebben zich geen grote ontwikkelingen voorgedaan die op dit moment tot een 
andere conclusie leiden.  
 
Opmerking: ‘meer clustersamenwerking’ betekent niet dat dit onder de paraplu van HR 
plaatsvindt. Gemeenten bepalen zelf welke taken op welke schaal worden uitgevoerd en zijn 
dus zelf verantwoordelijk dat niets ‘tussen wal en schip’ valt. Het is geen 
verantwoordelijkheid van het DB om monitorend bezig te zijn in de clustergewijze 
samenwerking. 
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B. Aanvullende vragen ter beantwoording op 17 december 2014 
Tijdens de regionale werkconferentie op 10 juli is afgesproken dat de gemeenteraden 
expliciet gevraagd wordt zich over een aantal voorstellen uit te spreken. Deze voorstellen 
gaan allemaal over de bestuurlijke organisatie van het Algemeen Bestuur en het betrekken 
van de gemeenteraden bij het regionale samenwerken. In de begeleidende notitie “Holland 
Rijnland 2015, naar een flexibele samenwerking” worden onderstaande voorstellen nader 
toegelicht. 
 
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 17 december willen wij graag van u 
horen hoe u denkt over de onderstaande voorstellen (1 t/m5); 
 
 

1. De kleinere omvang van het Algemeen Bestuur. 
Het Algemeen Bestuur bestaat nu uit 47 leden. Omdat het karakter en het aantal 
taken van de samenwerking vermindert, wordt voorgesteld om het Algemeen Bestuur 
te verkleinen tot 2 leden per gemeente. 
 
Het verkleinen van het Algemeen Bestuur hoeft niet tot bezwaren te leiden. Het huidige 
aantal leden is gerelateerd aan het aantal inwoners van de betreffende gemeente. De 
vertegenwoordigers in het AB verwoorden het standpunt van de gemeenten en kennen 
daarbij een stemverhouding ook weer gerelateerd aan de gemeentegrootte. Gemeente 
Leiden kent al jaren een beperking van zijn AB delegatie. Minder mensen, zelfde 
stemgewicht.  
 
Advieslijn: Een kleinere omvang in mensen aan de vergadertafel van het AB leidt niet tot 
minder invloed en een mindere besluitvorming. Het is aan de gemeenten zelf te beoordelen 
met hoeveel mensen zij aan tafel willen zitten (wel gemaximeerd). De minimale afvaardiging 
hoeft niet in het  
Reglement te worden vastgelegd. Per gemeente geldt een stemverhouding, niet per 
persoon. 
 
Nb. AB vergaderingen zijn openbaar en het daarom voor iedere belangstellende vrij staat 
aanwezig te zijn. 
 
 

2. De eenduidige samenstelling van het Algemeen Bestuur. 
Het Algemeen Bestuur bestaat nu uit delegaties die wisselend zijn samengesteld uit 
burgemeesters, wethouders en/ of raadsleden. Door de wisselende samenstelling is er 
sprake van een wisselende informatiepositie. Voorgesteld wordt om te komen tot een 
eenduidige samenstelling van het Algemeen Bestuur en te kiezen of voor raadsleden 
of collegeleden of voor een gemengd samengestelde delegatie. En daarbij de vraag of 
er commitment bestaat voor een meerderheidsbesluit over deze samenstelling, ook al 
is heeft dat niet de eigen voorkeur. 
 
In de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland staat het op dit moment vrij aan alle 
gemeenten om zelf te bepalen hoe zij de vertegenwoordiging organiseren. Leiderdorp heeft 
ervoor gekozen om met een gemengde samenstelling zich te laten vertegenwoordigen in het 
AB. Katwijk daarentegen heeft besloten dat dit een taak is van het college en dat de raad het 
college ter verantwoording roept als dat nodig is. De discussie over hoe de samenstelling in 
het AB is georganiseerd is een hardnekkige. Visies op de samenstelling lopen uiteen. Keer 
op keer wordt geconcludeerd dat het aan de gemeenten zelf is om daarover een standpunt 
in te nemen. En zo staat het ook sinds aanvang in de regeling beschreven. 
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Alleen raadsleden in het AB kan sowieso niet, omdat het DB van de regeling altijd uit 
collegeleden moet bestaan. En dat DB wordt gekozen uit het AB. De keuze van de raden 
kan dan alleen zijn dat het AB van de regeling slechts uit collegeleden bestaat. Vanwege 
zowel de kaderstellende bevoegdheden van het AB alsmede betrokkenheid bij strategische 
afwegingen is vertegenwoordiging van de raad wenselijk. Dus geen collegevariant. 
 
Advieslijn: Het karakter van de gemeenschappelijke regeling (strategische 
belangenbehartiging en platformfunctie) verandert niet. Daardoor bestaat er voor Leiderdorp 
op dit moment geen reden om de huidige samenstelling van de delegatie in het Algemeen 
Bestuur aan te passen. De keuze is aan de gemeenten (colleges en raden gezamenlijk). 
Daarom ligt het niet voor de hand zich te committeren aan een meerderheidsbesluit over de 
toekomstige samenstelling als dat besluit niet de eigen voorkeur van Leiderdorp 
onderschrijft. 
 
 

3. Een extra lid in het Algemeen Bestuur voor delegaties met een lid in 
het Dagelijks Bestuur. 
De Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) schrijft voor dat het Dagelijks Bestuur 
gevormd moet worden uit leden van de colleges van burgemeester en wethouders en 
lid moeten zijn van het Algemeen Bestuur. Op dit moment maken de leden van het 
Dagelijks Bestuur onderdeel uit van de gemeentelijke delegaties aan het Algemeen 
Bestuur. Dit leidt er toe dat leden van het Dagelijks Bestuur naast het regionaal 
belang ook het “eigen” gemeentelijk belang in het Algemeen Bestuur moeten 
vertegenwoordigen. Om deze rollen te scheiden wordt voorgesteld om de leden van 
het Dagelijks Bestuur als extra leden toe te voegen aan het Algemeen Bestuur met 
een minimaal stemgewicht. 
 
Bovenstaande beschrijving onder punt 3 is sinds jaar en dag al gebruik en geconstateerd. 
Een extra lid lost dit niet op. de WGR is een monistisch systeem. Het AB bestaat uit 
vertegenwoordigers namens gemeenten. Een extra AB lid voor de gemeenten die een DB lid 
leveren, zorgt er primair voor dat als het DB naast elkaar aan tafel zit, het andere AB lid niet 
alleen zit. Met een extra lid voor DB leverende gemeenten wordt een dualistisch stelsel 
getracht uit te voeren. 
Het voorstel in punt 3 komt voort uit de “scheiding der petten” discussie. Kan je als DB lid 
voor zijn en als AB lid tegen. Ja, dat kan. In het eerste geval vertegenwoordig je de GR, in 
het tweede geval vertegenwoordig je je gemeente. Het is meer een gevoelskwestie.  
 
Advieslijn: het voorgestelde in punt 3 lijkt een wat gekunstelde oplossing. Strikt genomen is 
het niet nodig. De rol en taakopvatting van AB en DB lid moet dan wel voor iedereen duidelijk 
zijn. Daarnaast is het de vraag of het DB (zoals nu gebruikelijk is) naast elkaar aan tafel 
moet zitten om daarmee “zichtbaar en te onderscheiden” te zijn van de rest van het AB. 
Als wordt gekozen voor een kleiner AB met 2 leden per gemeente leidt dat niet tot een 
noodzaak voor de DB lid leverende gemeenten om een extra lid af te vaardigen. 
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4. De frequentie van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur 
terugbrengen naar minimaal 2 keer per jaar. 
De gemeenschappelijke regeling schrijft nu voor dat het Algemeen Bestuur minimaal 4 
keer per jaar vergadert. Minder taken maakt het mogelijk om het aantal 
vergaderingen terug te brengen naar twee keer per jaar. 
 
Advieslijn: met minder taken en een andere samenwerking die meer gericht is op de 
subregio’s en de daarbinnen voortvloeiende afstemming, lijkt dit een prima suggestie om te 
volgen en de regeling daarop aan te passen. Indien dringend noodzaak kan het AB altijd een 
extra keer bijeen worden geroepen. 
 
 

5. De frequentie van het aantal regionale congressen verhogen tot 
minimaal 2 keer per jaar. 
Vanuit verschillende gemeenten is aangegeven dat er wel meer behoefte bestaat aan 
ontmoeting, kennisdeling en netwerken op regionale bijeenkomsten. Voorgesteld 
wordt om de frequentie van de regionale congressen te verhogen van minimaal 1 keer 
per jaar naar minimaal 2 keer per jaar. 
 
De kracht van de samenwerking zit in de (in)formele ontmoeting. De basis van het 
Leiderdorps model ligt ten grondslag aan deze notie. Kennisdelen, elkaar ontmoeten en 
zorgen voor een gelijk informatieniveau leidt tot een goed begrip van standpunten en een 
krachtige visie op samenwerking. Mits goed voorbereid en uitgevoerd is de organisatie van 
een regionaal congres een krachtig instrument. Die ontmoetingen kunnen georganiseerd 
worden door Holland Rijnland. Raden kunnen ook zelf het initiatief nemen om bijeenkomsten 
te organiseren rondom thema’s die zij van belang achten. 
 
Advieslijn: deze ontwikkeling van harte toejuichen, maar dit niet vastleggen in de regeling. 
Het is vooral een aansporing voor het DB om regelmatige ontmoetingen te organiseren.  
 


