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datum : 17 september 2014
kenmerk : Z/14/003904/10765
bijlage : 1
betreft : Kracht#15 raadsinformatiebrief nav collegewerkbijeenkomst toekomst Holland

Rijnland

Geachte leden van de raad,

Op 10 juli 2014 is een regionale college werkconferentie gehouden over de gewenste
samenwerking tussen de veertien gemeenten binnen Holland Rijnland. Wethouder Van der
Eng heeft u daar tijdens de raadsvergadering van 14 jl. mondeling over geïnformeerd. Het
doel van de bijeenkomst was om bij de colleges van Holland Rijnland een drietal
organisatievarianten voor te leggen voor de nieuwe organisatie, taken en bevoegdheden van
het samenwerkingsverband.

Ook voor uw raad organiseert Holland Rijnland een informatiebijeenkomst. ln de derde week
van oktober is een raadsledenbijeenkomst gepland over de herprofilering van Holland
Rijnland. Het college hecht er aan om u op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen die
zich hebben voorgedaan rondom dit thema. Daarom ontvangt u deze brief, zodat u goed
geïnformeerd blijft.

Korte terugblik op college werkconferentie 10 juli
Voor deze conferentie waren alle veertien colleges van Burgemeester en Wethouders
uitgenodigd. Vanuit alle gemeenten waren delegaties aanwezig. het college van Leiderdorp
was voltallig aanwezig.

Tijdens deze conferentie zijn twee presentaties gehouden om de verschillende opties te
schetsen voor een nieuwe bestuurlijke organisatie en een nieuwe ambtelijke organisatie.
Deze presentaties staan op de websitevan HollandRijnland. De verschillende opties zijn
ambtelijk voorbereid door een regionaal ambtelijk team.

ln de werkconferentie bestond brede steun voor een model waarbij Holland Rijnland voor de
bedrijfsvoering en huisvesting ondersteund wordt maar wel als zelfstandige organisatie
herkenbaar blijft (variant 2).
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De stukken ter voorbereiding op deze oollegewerkconferentie treft u via de dropboxlink aan;
https://dl.djropboxusercontentcom/u/24686599/Stukken%20collegewerkconferentie%2OKracht
15°/„2oio~o7»2oi4.gar

R

Scrumsessies
Op verzoek van het Dagelijks Bestuur van de regio Holland Rijnland heeft de kring van
gerneentesecretarissen uit de regio gewerkt aan een voorstel met kostenplaatjes voor 3
organisatievarianten:
1. Een afzonderlijke, afgeslankte regionale organisatie.
2. ldem, maar dan ondergebracht bij een gemeente.
3. Geen afzonderlijke regionale organisatie meer, maar de deelnemende gemeenten
leveren de regionale producten.

Scrumteam
Erwin Stolk, algemeen directeur/gemeentesecretaris van Katwijk en lid van deze kring heeft
deze taak op zich genomen. Hij heeft daarvoor een zogenaamde scrum georganiseerd. Een
serum is een werkvorm die het mogelijk maakt om in korte tijd een complex vraagstuk op te
lossen. ln dit scrumteam werken de gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Alphen aan de
Rijn en de Holland Rijnland-organisatie samen. De scrum is 19 mei gestart en duurde tot half
juni. Voor de aanpak verwijzen wij u naar bijlage 1.

Standpunten college Leiderdorp bij bijeenkomst
Op 10 juli organiseerde het DB een bijeenkomst voor colleges van Holland Rijnland om de
uitkomsten met de colleges te delen en te toetsen op draagvlak. Ter voorbereiding op de
collegebijeenkomst heeft het college van Leiderdorp uitvoerig over de resultaten van de serum
gesproken. Op basis daarvan heeft het college zijn standpunten voor de discussie in de
bijeenkomst bepaald. (bijlage 2)

Tijdens de collegewerkbijeenkomst heeft het college zijn standpunten goed kunnen
verwoorden. De belangrijkste punten waren de inzet om Holland Rijnland om te vormen tot
een klein strategisch lobbybureau met een kleine flexibele netwerkorganisatie waarin geen
uitvoerende taken zijn belegd. Het college was het eens met het voorstel voor een
zelfstandige organisatie, zodanig gehuisvest en voor de bedrijfsvoering ondersteund dat het
als zelfstandige organisatie herkenbaar blijft. Daarbij kreeg het college veel positieve bijval
van andere colleges.

Discussie is er nog wel over de grootte van het AB en DB. Wat betreft de gevolgen voor de te
vervallen posities is het college van mening dat de frictiekosten in één keer genomen zouden
moeten worden. Daarover is nog geen consensus. Evenals over de mogelijkheid om
bedrijfsvoeringstaken onder te brengen bij een grote gemeente cq Servicepunt71.

Het Dagelijks Bestuur heeft voldoende input meegekregen vanuit de bijeenkomst. De
verwachting van het college is dat het Dagelijks Bestuur de opmerkingen verwerkt in de
uitwerking van #Krachtt5. ln de bijlage bij deze brief treft u de ambtelijke annotatie aan die
het college benutte om zijn standpunten te bepalen en uit te dragen.
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Het verdere tijdpad ziet er als volgt uit
3e kwartaal 2014: ronde raden / colleges concept herziene Gemeenschappelijke Regeling
Holland Rijnland en herziene begroting 2015 e.v„

3e kwartaal 2014: overleg Georganiseerd Overleg over sociaal plan e.d.
4e kwartaal 2014: Besluitvorming Algemeen Bestuur
1e kwartaal 2015: finale besluitvorming raden
1 april 2015 - 1 april 2016: transitie van de ambtelijke organisatie
2017: realisatie taakstelling minimaal -25% van de inwonerbijdrage ten opzichte van de
begroting van 2013

Tot slot
De subregiois (Bollenstreek, Leidse Regio, Alphense Regio) krijgen een belangrijkere taak. Zij
zullen moeten kiezen welke taken zij uit blijven voeren of beëindigen. Dit geldt ook voor de
gemeenten in de Leidse Regio. Het project #Kracht15 komt in het tweede kwartaal van 2015
in de realisatiefase. Dat betekent dat het aantal taken dat Holland Rijnland nu namens en voor
de gemeenten uitvoert zal afnemen en dat de organisatie van Holland Rijnland anders wordt
ingericht cq kleiner zal worden. Het is dan aan de deelnemende gemeenten te besluiten hoe
de uitvoerende taken worden uitgevoerd en door welke partij.

Tijdens de bijeenkomst voor de gemeenteraden zult u door Holland Rijnland worden
geinformeerd. Het college wilde u vooruitlopend daarop alvast informeren, zodat u zich
voldoende kunt voorbereiden op deze bijeenkomst.

indien u vragen heeft naar aanleiding van deze brief, dan beantwoorden wij die graag.

Hoogaohtend,
burgemeester en wethouders, 1

šíww (É

*Romeijn 'L M Driessen-.ifëñ/sen
secretaris burgemeester
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Bijlage 1

De aanpak van het scrumtearn
De vraag die bet scrumteam is voorgelegd, ging over de organisatie van die functies waarbij
er drie organisatievarianten mogelijk waren. Welke organieatievorm hierbij het beste past werd
bepaald door de benodigde functies en dat was weer afhankelijk van de taken van Holland
Rijnland en de rol die het bestuur van de regio ziet voor het samenwerkingsverband.
Het volgende schema helpt het vraagstuk wellicht te verduidelijken:

doelen };::{taken šïaíactiviteiten functies }:tkorganisatie }
l

V

t + t
Variantt Variantz Variant3

ln de scrum stond deze samenhang centraal. Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur
van de regio hebben richting gegeven aan de regionale agenda o.a. door het AB besluit van 5
maart 2014 over de toekomst van Holland Rijnland. Op basis daarvan heeft het scrurnteam de
taken in beeld gebracht voor de sociale, ruimtelijke en economische agenda. Dit is ook
gebeurd voor de zogenaamde regionale concerntaken zoals het organiseren van
vergaderingen van het AB en DB, het overleg met portefeuillehouders, e.d.
Dit samen was het vertrekpunt voor de organisatorische doorvertaling voor de drie varianten.

Het scrumteam heeft zich ook verdiept in de keuzen van andere regide om hun regionale
ambities te organiseren. Het advies van het scrumtearn is eerst besproken in de kring van
gemeentesecretarissen en daarna in het Dagelijks Bestuur op 26 juni.

Tijdens die uitwerkingsfase is ook bestuurlijk getoetst, allereerst tijdens met college-
werkconferentie op 10 juli. ln het najaar worden ook de raden betrokken. Uiteindelijk zal het
Algemeen Bestuur naar verwachting een besluit te kunnen nemen in december 2014.

Het scrurnteam heeft in deze fase het volgende in beeld gebracht:
1. Taken en functies,
2. schaal- en uren,

indirecte kosten en
een indicatie van de integrale kostprijs van de taken.:*

**
F*

*
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Bijlage 2

MEMO

Postregistratienummer: Z/ 14/003904/6084
Aan: <College van Burgemeester en Wethouders>
CC: <afdelingshoofden, directieadviseur, coördinatoren, intern
overleg Holland Rijnland >

Van: Arnoud Nierop
Datum: 17 september 2014
Betreft: Holland Rijnland Kracht#15 memo
collegewerkconferentie

Op donderdag 10 juli vindt de collegewerkconferentie plaats over het proces #Kracht15.
Deze conferentie gaat over Regionale samenwerking 2014-2018; op weg naar een nieuwe
start. Met deze memo krijgt u een ambtelijke annotatie bij de agenda van de bijeenkomst. Aan
de hand van de agendapunten wordt de annotatie opgebouwd. Deze is in lijn met het memo
dat voor u is gemaakt in de voorbereiding op het bezoek van de kerngroep secretarissen die
met u spraken over Kraoht#15 op 30 juni jl. De onderliggende stukken voor de bijeenkomst
kunt u via de dropboxlink benaderen.

Scrumteam incl. Leiderdorp. Tijdens de collegewerkconferentie staat de uitwerking over de
taken, organisatievorm en bezuiniging voor het nieuwe Holland Rijnland centraal. Deze
uitwerking is gemaakt door een scrumteam onder leiding van Erwin Stolk (gemeentesecretaris
van Katwijk). Leiderdorp heeft intensief en actief geparticipeerd in dit team door de inzet van
Angelique Noordhuis. Daarmee hebben wij een belangrijke inbreng kunnen leveren in het nu
voorliggende resultaat.

Programma:
12:30 ~ 13:00 uur: lnloop
13:00 - 13:10 uur: Opening door Henri Lenferink, voorzitter Holland Rijnland
13.10 - 14:00 uur: inhoud van de samenwerking /Taken en bevoegdheden
14.00 - 15.00 uur: Bestuurlijke organisatie
15.00 - 16.00 uur: Ambtelijke organisatie
16.00 - 16.30 uur: Transitie
16.30 - 17.00 uur: Vervolgafspraken
17.00 - 18:00 uur: Afeluitende borrel

Hierbij treft u een link aan naar de stukken voor deze conferentie:

https://dl.dropbo2ç_ueercontent.oom/u/24006500/Stukken%20coliegewerkoonferentie%20Kracht
15°/02010-07-2014.gdf

Deze vergadering vindt plaats op:
Donderdag 10 juli 2014

Duur: 12.30-18.00 uur
Locatie: "Tussen Kaag en Braassem"
Regenboogweg 102, 2376 BH Nieuwe Wetering
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1. Algemeen

Memo op inhoud en strategie
Op inhoud wordt bij ieder agendapunt aangegeven wat gevraagd wordt en welk advies u
meekrijgt bij de bepaling van uw collegestandpunt in voorbereiding op de
collegewerkconferentie. Tevens krijgt u in dit algemene deel een strategische lijn mee die
richting geeft aan het denken over de ambtelijke organisatie van Holland Rijnland.

Strategische lijn college tijdens de bijeenkomst; geef richting aan de inrichting
organisatie HR
Vanuit de scenarids uit het scrumteam wordt variant 2 voorgesteld als richtinggevend
scenario. ln alle scenariots is een bezuinígingstaakstelling van 25% gerealiseerd. Dit betekent
dat de bijdrage van de gemeente met 25% (tov 2013) daalt. Vooralsnog is dit cijfer gebaseerd
op het schrappen van taken, efficiënter werken, slimmer inkopen van met name
bedrijfsvoeringstaken, kostenbesparing huisvestingskosten ed. Variant 2 voldoet het beste
aan de uitgangspunten qua taken, bezuiniging en herkenbaarheid van het nieuwe Holland
Rijnland.

Er wordt gesproken over een kernorganisatie en een flexibele schil. Daarbij is nog geen
richting bepaald voor de mate waarin Holland Rijnland over een eigen vaste formatie moet
beschikken en daarnaast de hoeveelheid “flexibele schil* nodig is. Het is van belang om op 10
juli richting te geven aan deze balans. Het voorstel is de totale benodigde formatie die nu is
berekend op 21 fte te verdelen in een verhouding van 11 vast - 10 flexibel. “flexibel” betreft
dan het in te lenen deel van het personeel bij gemeenten. Daarbij bij deze reorganisatie te
kiezen voor een implementatietraject waarbij iedereen functieverliezer is en dient te
solliciteren naar de resterende 11 (of iets meer bij deeltijd) functies.

Argumenten hierbij:
~ de volledige °pijn“ van afslanking wordt in één keer genomen. De grotere hoeveelheid

bovenforrnatieven kan verdeeld worden over de gemeenten. Dat voorkomt dat bij
verdergaande bezuinigingen in de komende jaren (wat een realistisch scenario is) er
niet telkens opnieuw boventalligen ontstaan. Bezuinigen wordt makkelijker en zijn
onmiddellijk te realiseren.

- Om echt een veranderingsslag te kunnen maken, is een flexibele schil vereist. Op
deze wijze kan makkelijker van goed gekwalificeerde mensen uit de gemeenten
gebruik worden gemaakt en is vergoeding van deze inzet mogelijk.

Voorstel is om op dit moment het voorstel voor 25% te accepteren, althans: de te schrappen
taken en kostenreductie. En daarbij te kiezen voor variant 2. Dat laat onverlet dat vanuit
Leiderdorps perspectief nog meer geschrapt kan worden. Daarbij kan gedacht worden aan
taken op de terreinen van bestuur, groen, mobiliteit en RC) in het huidige voorstel, die we
vanuit ons perspectief niet meer of niet meer op de schaal van HR wil uitvoeren. Dit is een
extra reden om de flexibele schil zo groot mogelijk te maken. ln een volgende ronde kan met
veel meer inzicht in de kosten van taken een nieuwe reductie gerealiseerd worden.

ln het verdere vervolg van deze memo leest u de inhoudelijke reactie op de bespreekpunten
van de college werkconferentie van 10 juli 2014.



Z/14/006128/11321

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 7 van 12

..7..

2. inhoud van de samenwerking I Taken en bevoegdheden

Op 5 maart 2014 heeft het Algemeen Bestuur zich na een uitgebreid voortraject uitgesproken
over de gewenste koers van de samenwerking voor de komende jaren. Dit besluit inclusief
takenanalyse treft u hierbij aan (bijlage 2, 3 en 4). Dit besluit moet worden gezien als een
overdrachtsdocument aan de nieuwe bestuursperiode.

De vraag die nu voorligt: delen de nieuwe colleges de keuzes die 5 maart zijn gemaakt v.w.b.
de inhoudelijke agenda?

Advies 1. antwoord op deze vraag voor Leiderdorp is “ja”. De hoofdlijnen van de taken en
bevoegdheden worden gedeeld. daarbij is het van belang om de uitvoerende taken van
Holland Rijnland onder te brengen bij een andere partij dan Holland Rijnland, zodat het
nieuwe Holland Rijnland echt een strategische platform en lobby organisatie wordt. Een
slanke en flexibele organisatie waar gemeenten zelf meer betrokken zijn door de inzet van
eigen mensen en bestuurders. Een slanke en flexibele organisatie die snel in kan spelen op
strategische ontwikkelingen.

Advies 2 Géén uitvoerende taken bij Holland Rijnland
in de samenwerking wordt voorgesteld de uitvoering juridisch wel via de GR te laten verlopen
en in principe niet via de ambtelijke organisatie. Het advies is om de samenwerking juridisch
niet per definitie via de GR te regelen, maar via een dienstverleningsovereenkomst en/of een
centrumgemeenteconstructie de taken te beleggen. Zeker als het gaat om RBL en
Jongerenloket. in principe geen uitvoerende taken noch juridisch noch ambtelijk regelen via
de GR Holland Rijnland.

Van Holland Rijnland naar clusters cq Leidse Regio
Van een aantal taken gaan we afscheid nemen op de schaal van Holland Rijnland. Maar dat
betekent niet dat we die taken per definitie niet meer doen. Die taken worden teruggelegd in
de clusters. Dat vraagt van de clusters een inhoudelijke debat over de taken die op Leidse
Regio schaal worden opgepakt. Zaken als een ruimtelijke structuurvisie blijven nodig richting
en voor de provincie als toetssteen van ruimtelijk beleid. Een detailhandelsstructuurvisie op de
schaal van de Leidse Regio geeft inzicht in de gewenste opbouw en spreiding van de
detailhandelsconcentraties voor onze inwoners.

Actiepunt: het organiseren van een inhoudelijk debat over de taken die gezamenlijk
aangepakt worden op de schaal van de Leidse Regio. deze afspraak staat al vanuit de
bijeenkomst van de colleges van de Leidse Regio in Voorschoten. gewenst is om dit punt
spoedig op te pakken.
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3. Bestuurlijke organisatie"

ln het besluit van 5 rnaartjl. zijn een beperkt aantal uitspraken gedaan als het gaat om de
vorm van de bestuurlijke organisatie.
Vragen die nu voorliggen:

« Delen de nieuwe colleges de uitspraken die 5 maart jl. lia. v. de bestuurlijke organisatie
zyngedaan? (zie A. hieronder)

ø Op welke wijze willen de co/leges de onderlinge overlegtafels
(portefeuillehoudersoverleggen ed.) deze bestuursperiode vormgeven?

Ter oriëntatie op enkele vraagpunten treft u hierbij een ambtelijke presentatie zoals die ook in
het Dagelijks Bestuur is bespreken.

A. Naast de ambtelijke organisatie is de behoefte uitgesproken om de bestuurlijke drukte te
verminderen. Voorstel is de bestuurlijke organisatie van Holland Rijnland als volgt vorm
te geven:

1. een kleiner Algemeen Bestuur (AB) waarbij gedacht wordt aan maximaal twee
deelnemers per gemeenten waarbij een AB wordt georganiseerd waar maximaal 28
deelnemers zitting nemen
2. het Dagelijks Bestuur (DB) kan bestaan uit vier portefeuillehouders en een voorzitter
(totaal vijf leden)

3, de Portefeuiilehoudersoverleggen (PHO's) hebben hun meerwaarde in het verleden
bewezen. Dit wordt belangrijk gevonden om in stand te houden, waarbij aandacht uit moet
gaan naar een slimme wijze van organiseren. Denk bijvoorbeeld aan een combinatie van
Pi-iO*s en netwerkbijeenkomsten
Conclusie:

4. voor raadsleden is het van belang dat ze nauw betrokken blijven bij de
samenwerkingsopgaven van de regio. Met een jaarlijks regiooongres en aanvullend drie
inhoudelijke themabljeenkornsten, worden raadsleden op de hoogte gehouden van de laatste
ontwikkelingen. Daarnaast kunnen raadsleden op eigen initiatief bijeenkomsten/gesprekken
organiseren indien hier behoefte aan is en de noodzaak ervan wordt ingezien

Advies 1 De uitspraken die zijn gedaan op 5 maart worden onderschreven. Daarbij is het wel
van belang om “bestuurlijke drukte” niet te verwarren met de noodzaak tot regelmatige
ontmoeting van de bestuurders enz'of ambtenaren om aan de vertrouwensbasis van de
samenwerking te werken. Daarnaast is een regelmatige ontmoeting gewenst op
portefeuilleniveau om elkaars vraagstukken te kennen, te snappen en te bespreken hoe
gemeenten elkaar daarbij kunnen ondersteunen.

Robuust waar het moet voor themas die van belang zijn voor een meerderheid van de
gemeenten van Holland Rijnland; flexibel waar het kan door ooalities te sluiten en nieuwe
combinaties (o.a. triple helix) te vormen. Kennis, agenda en belangen delen is dan cruciaal.

1 Aan het kernteam van gemeentesecretarissen is ook gevraagd de bestuurlijke kant uitte werken. tot
op heden is daarvan nog geen resultaat gekomen. dit deel bestuurlijke organisatie borduurt verder op
basis van de verwachtingen uit het AB voorstel van 5 maart en is niet nader onderzocht op kansen en
mogelijkheden. Dat moet nog worden gedaan.
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Advies 2 Het Algemeen bestuur terugbrengen tot 2 leden per gemeenten is prima. Dat zou
zelfs teruggebracht kunnen worden tot 1 per gemeente, hoewel dan de rol DB/AB lid kan gaan
knellen. Dan is een 2 leden per gemeenten het meest logisch. Alle gemeenten houden dan de
stemverhouding die nu ook geldt.

Advies 3 Het Dagelijks Bestuur terugbrengen in aantal vraagt om een heldere herkenning
van vertegenwoordiging van clusters door de DB leden. Het aantal DB leden dat nu wordt
voorgesteld is 4 plus een voorzitter. Kijkend naar de portefeuilles zou drie DB leden plus een
voorzitter kunnen volstaan. Een Ruimtelijkeconomische portefeuille, een Sociale portefeuille,
een Financien portefeuille en een Bestuursportefeuille bij de voorzitter.

Advies 4 Het Portefeuillehoudersoverleg heeft zijn nut bewezen in het verleden, maar met
name op de ruimtelijke en economische vlakken bleek het overleg de laatste jaren meer een
Presentatiel-ioudersOverleg dan een PortefeuilleHoudersOverleg. Omdat het aantal taken van
Holland Rijnland sterk wordt vermindert is de rol van het DB en de stukkenstroom ook anders.
Er komt een belangrijkere rol te liggen bij (clusters van) gemeenten om beleid voor te
bereiden en projectmatig thema”s op te pakken. Advisering aan het DB zal in mindere mate
plaatsvinden en dan alleen op die themas die echt bovenregionaal zijn.
Een combinatie van PHO”s met themabijeenkomsten geven een duidelijkere agendavoering
dan de afgelopen jaren is gedaan. Op de thematafels worden onderwerpen besproken die
bovenregionaai zijn of van strategisch belang kunnen worden voor (een belangrijk deel van)
de gemeenten van Holland Rijnland Op basis van die thematafels kunnen bestuurders
besluiten of zij deelnemen aan de verdere uitwerking van het thema of (bij
meerderheidbesluit) door het DB verder laten uitwerken.

Advies 5 “Approved by Holland RljnIand”; Belangenbehartiging wordt gedaan door die
partij die het best in staat is om de belangen voor een cluster of de clusters van Holiand
Rijnland te behartigen. Dat is een partij die kan spreken namens Holland Rijnland (bv Space,
Greenport, BioScience) omdat de deelnemers het onderwerp hebben bestempeld als van
belang voor het cluster en voor de regio Holland Rijnland (“Approved by Ho/land Rijnlancf).
Het is dus niet meer vanzelfsprekend dat de organisatie van Holland Rijnland dit doet.

4. Ambtelijke organisatie

Door het Algemeen Bestuur zijn op 5 maart jl. enkele soenarids v.w.b. de ambtelijke
ondersteuning van de samenwerking beschreven.
Het Dagelijks Bestuur heeft een vijftal gemeenteseoretarissen en de regiosecretaris verzocht
deze scenarids verder uit te werken. En in beeld te brengen of de taakstelling van ~25% op de
inwonerbijdrage te realiseren is.
in de oplegnotitie ambtelijke organisatie (bijlage 6) ziet u het resultaat van deze uitwerking.
Maandag 30 juni jl. is deze notitie (incl. enkele onderliggende bijlagen) reeds aan de
gemeentesecretarissen verzonden voor bespreking in de kring van secretarissen op 3 juli
2014.

Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorstel voor een zelfstandige organisatie, zodanig
gehuisvest en voor de bedrijfsvoering ondersteund dat het als zelfstandige organisatie
herkenbaar blijft (variant 2).
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in het voorstel van het scrumteam wordt gesproken over een flexibele ambteiijke organisatie
die bestaat uit een kernorganisatie en een fiexibele schil. Die flexibele schil kan bestaan uit
personeel van de deelnemende gemeenten. Er wordt een kernorganieatie geschetst die nodig
is om de resterende taken conform het AB besluit van 5 maanuit te voeren.

Het doel van Kracnt#15 is een siankere organisatie en een reductie van de inwonerbijdrage
van minimaal 25%. Dat is in de taakbeoordeling en doorrekening leidend geweest en leidt tot
onderstaande staatjes.

Gevolgen voor de formatie van de regionale organisatie
Door herde¿niëring van taken, uitbesteding van uitvoerende en bedrijfsvoeringstaken en inzet
van de capaciteit uit de deelnemende gemeenten neemt de omvang van de organisatie ai.
Totaai beleidsvorming Ruimtelijk/Economisch 8,4 FTE
Totaai beleidsvorming domein Sociaal 6,1 FTE
Totaal Bestuursondersteuning & Conoernadvies (incl. regioseoretaris) 6,5 FTE
Totaal uitvoerende taken 28 FTE
Totale organisatie 49 FTE
Totaal Bedrijfsvoering >> uitbesteden 7,2 FTE
Totale organisatie + uitbesteden 56,2 FTE
Huidige totale formatie cf. begroting 2015 67,6 FTE
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1. Advies is om de hoofdlijn te steunen voor variant 2. Waar de regionale organisatie
gevestigd is, is niet belangrijk om zich te onderscheiden als “van atie gemeenten".
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2.

3.

4.

5.

Cruciaal is het gedrag van de organisatie (medewerkers en bestuurders) om namens
de gezamenlijke gemeenten op te treden. programmamanagement, projectaansturing
en opdrachtgeverschap versterken het onderscheidende karakter.

Advies is om uitvoerende taken buiten de GR Holland Rijnland onder te brengen

Advies is om nog eens kritisch te kijken naar de 6,5 FTE bestuursondersteuning
en Concernadvies en beleidsvorming RuimtelijklEconomisch. ten opzichte van
het Sociale Domein en de Ruimtelijk Economische poot is deze onevenwichtig groot.
Ditzelfde geldt voor de Ruimtelijk/economische poot. Daarbinnen wordt o.a. een
programmarnanager Ruimtelijke agenda en een programmamanager Economische
Agenda voorzien. Deze functie is prima in één FTE te vatten. deze opmerkingen
kunnen in de verdere uitwerking worden meegenomen.

Advies is om de frictiekosten voor het personeel in 1 keer te nemen door:

a. De ambtelijke organisatie van Holland Rijnland te laten bestaan uit 11 FTE
vaste medewerkers en iedereen functieverliezer te laten zijn

b. De resterende boventallige medewerkers van Holland Rijnland te verdelen over
de gemeenten, al dan niet met suppletie voor werknemers en financiële prikkel
voor gemeenten. Dat geeft duidelijkheid aan alle medewerkers en staat verdere
taakvermindering in de toekomst niet in de weg.

c. Deze voormalige medewerkers van Holland Rijnland waar mogelijk weer in te
zetten bij de kernorganisatie (námens de gemeenten) als aan de kwaliteiten
van deze persoon behoefte is in de nieuwe kernorganisatie Holland Rijnland

Advies is om ruimte voor cofinanciering te vergroten om inhoudelijk en
strategisch aan de grote overlegtafels aan te kunnen schuiven. Het huidige Rli'-'
kent een omvang van ë 142,5 miljoen. Die omvang is niet meer nodig met de kennis
van nu, maar met ë 350.000,- is geen serieuze propositie te maken door de
gemeenten in Holland Rijnland in welk verband dan ook.
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5. Transitie

Dit punt gaat over het tijdpad en de rnarsroute van de transitie.
Huidige organisatie kent diverse doorlopende verplichtingen. Bijvoorbeeld huurcontract tot 1
april 2016.
Daarnaast zal een zorgvuldig proces moeten worden doorlopen v.w.b. de personele invulling
van de organisatie.
Vraag Welke afspraken zijn in deze fase reeds te maken om te zorgen dat frictiekosten zo
beperkt mogelijk zijn.

1. Advies is om de discussie in de juiste volgorde te voeren; dit deel gaat echt over
de organisatie; bovenstaande zaken zijn zeker nuttig, maar leiden at van de keuze van
taken en organisatie vorm. Het is primair aan de secretaris van Holland Rijnland om
zorgvuldig met zijn personeel om te gaan. de gemeenten in Holland Rijnland hebben
hiervoor een reserve mobiliteitskosten ingesteld en vrijgegeven. daarnaast is er een
reserve ingesteld en nog niet vrijgegeven om de irictiekosten op te vangen.

2. Dit soort onderwerpen is primair des organisatie (secretaris en DB) en niet des
gemeentes (colleges en raden)

3. Doe de dingen goed en niet overhaast en ondoordacht; het kan maar 1 keer goed
gaan in dit proces van herprofilering, andere valt echt de basis onder de Holland
Rijnland samenwerking weg.

6. Vewolgafspraken

Te maken afspraken;
a. een kwartiermaker wordt zsm aangesteld om de verdere uitwerking van taken

en organisatievorrn uit te werken en een marsroute te maken.
b. waar mogelijk wordt geanticipeerd op een nieuwe organisatieinrichting.

i. RBL en Jongerenloket kunnen al elders worden ondergebracht.
ii. Met de verhuurder van het Sohuttersveld kan een kortere en flexibele

huurperiode worden besproken
c. Direct na de zomerperiode stelt het DB een kwartiermaker aan, niet zijnde de

secretaris van Holland Rijnland
d. ln oktober presenteert de kwartiermaker de marsroute en het tijdpad om de

implementatie van de nieuwe organisatie te regelen
e. De colleges en het AB besluiten nog dit jaar over de contouren van het nieuwe

Holland Rijnland
f. De gemeenteraden besluiten met een eensluidend besluit in het eerste

kwartaal 2015 over de nieuwe opzet van Holland Rijnland.


