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Aan de gemeenteraden van de
dertien Holland Rijnland-gemeenten

Datum: 25-06-2019

Kenmerk: UIT-19-18357

Onderwerp: De nieuwe regionale agenda 2019-2023

Geachte raadsleden,

Hierbij nodigen wij u uit om uw zíenswijze als raad te geven op de concept regionale
agenda van Holland Rijnland. Hieronder vindt u een toelichting op de gevraagde
zienswijze.

Aanleiding
Met een nieuwe regionale agenda zetten de dertien gemeenten die samen Holland
Rijnland vormen de samenwerking voort. De regionale agenda 2019-2023 benoemt
de producten en diensten die de gemeenten in gezamenlijkheid wensen op te
pakken. De organisatie Holland Rijnland geeft hier in opdracht van en in
samenwerking met de gemeenten invulling aan.

Om te komen tot een nieuwe regionale agenda van Holland Rijnland, maakte het
Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland begin dit jaar een ronde langs de colleges
van B en W van onze dertien gemeenten. De rode draden uit deze gesprekken zijn
voeding geweest voor de regionale agenda. Op- en aanmerkingen zijn waar mogelijk
al hierin verwerkt. De colleges hebben de gesprekken over het algemeen als prettig
ervaren.

Deze ronde werd gevolgd door een collegeconferentie op 9 april 2019 en een
raadsconferentie op 12 juni 20f 9. Bij beide conferenties was er vanuit elke
gemeente een vertegenwoordiging aanwezig om, samen met het Dagelijks Bestuur,
een conceptversie van de regionale agenda door te nemen en gevoelens hierover
kenbaar te maken.

Zienswijze
Dit proces heeft geleid tot het concept dat nu aan u wordt voorgelegd. Datgene wat
in de conferenties is opgetekend is opgenomen in hoofdstuk 2 van bijgevoegde
agenda. Voor het draagvlak is het van belang dat in alle dertien gemeenteraden het
gesprek wordt gevoerd over de regionale agenda van Holland Rijnland. Wij
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verzoeken u het gevoelen vanuit uw gemeenteraad met betrekking tot de regionale

agenda, schriftelijk aan ons kenbaar te maken middels een zienswijze.

Ook buigt een bestuurlijke werkgroep zich over de vernieuwing van de werkwijze van
Holland Rijnland. Deze werkgroep is van plan een eerste advies voor 30 oktober
2019 uit te brengen om te bespreken in de vergadering van het Algemeen Bestuur.

Wij vezoeken u om uw zienswijze uiterlijk 30 september 2019 aan ons te sturen. De
planning is om op 30 oktober 2019 in de vergadering van het Algemeen Bestuur de
regionale agenda vast te stellen. De binnengekomen reacties van de
gemeenteraden zullen voor de vergadering aan de leden van het Algemeen Bestuur
worden toegezonden. ln de week voor behandeling in het Algemeen Bestuur
ontvangt u een nota van beantwoording hierop.

Wij zijn graag bereid om bestuurlijk of ambtelijk bij u langs te komen als u behoefte
heeft aan een nadere toelichting op de concept regionale agenda of andere vragen
heeft over de inhoud.

Hoogachtend,
het Dagelijks Bestuur
de secretaris, de

M. Bakker .J. Lenferink


