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Resultaatteam:

  

Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 8 juli 2019 

Onderwerp: Zienswijze Regionale Agenda 

Holland Rijnland 2019 - 2023 

 Aan de raad.  

 

 

 *Z0220CDADC8* 
Beslispunten 

Het college van B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: 
 

1. De volgende zienswijze ten aanzien van de Regionale Agenda Holland Rijnland 2019 – 2023 naar 

voren te brengen: 

De gemeenteraad van Leiderdorp ziet geen belemmeringen voor vaststelling van de Regionale 
Agenda Holland Rijnland 2019 – 2023. 
 

2. Aan het dagelijks bestuur van Holland Rijnland het volgende over te brengen: 

De gemeenteraad van Leiderdorp ziet met belangstelling de verdere uitwerking van de 

vernieuwde werkwijze tegemoet en hecht eraan hierbij goed betrokken te blijven. 

 

1 SAMENVATTING 

De gemeente Leiderdorp neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. 2019 is 
het laatste uitvoeringsjaar van de Inhoudelijke Agenda Holland Rijnland 2016 – 2020. Daarom heeft 
Holland Rijnland de Regionale Agenda Holland Rijnland 2019 – 2023 opgesteld. Dit document geeft 
voor 2019 – 2023 richting aan de begrotingsafspraken en de verantwoording van Holland Rijnland. 
De Regionale Agenda benoemt maatschappelijke opgaven op het gebied van Economie & 
Leefomgeving en Maatschappij waaraan samenwerking in Holland Rijnland-verband bijdraagt. 
Holland Rijnland verzoekt de raden van de deelnemende gemeenten om vóór 30 september 2019 
hun zienswijze op de Regionale Agenda kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur. Besluitvorming 
over de Regionale Agenda vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van 
30 oktober 2019. 
 

2 Inleiding 

De gemeente Leiderdorp neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. Holland 
Rijnland heeft de Regionale Agenda Holland Rijnland 2019 – 2023 opgesteld en verzoekt de raden 
van de deelnemende gemeenten hun zienswijze hierop vóór 30 september 2019 kenbaar te maken 
bij het dagelijks bestuur. De Regionale Agenda die nu voorligt, vervangt de Inhoudelijke Agenda 
Holland Rijnland 2016 – 2020 en geeft voor 2019 – 2023 richting aan de begrotingsafspraken en de 
verantwoording van Holland Rijnland. De Regionale Agenda benoemt maatschappelijke opgaven op 
het gebied van Economie & Leefomgeving en Maatschappij waaraan samenwerking in Holland 
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Rijnland-verband bijdraagt. Besluitvorming over de Regionale Agenda vindt plaats in de vergadering 
van het algemeen bestuur van 30 oktober 2019. 
 
Voorgeschiedenis 
2019 is het laatste uitvoeringsjaar van de Inhoudelijke Agenda Holland Rijnland 2016 – 2020. 
Daarom wordt deze nu herijkt. Begin 2019 heeft het dagelijks bestuur een ronde langs de colleges 
van de deelnemende gemeenten gemaakt. Doel van deze gesprekken was om van gedachten te 
wisselen over zowel de inhoud van de Regionale Agenda als de manier waarop de dertien 
gemeenten willen samenwerken in Holland Rijnland-verband. Op 9 april 2019 heeft een mini-
collegeconferentie plaatsgevonden over de Regionale Agenda, op 12 juni 2019 heeft een 
raadsconferentie plaatsgevonden. De raad van Leiderdorp was hierbij vertegenwoordigd. De ‘rode 
draden’ uit de diverse bijeenkomsten zijn opgenomen in hoofdstuk 2.  
 

3 Beoogd effect 

Een zienswijze kenbaar maken biedt de gelegenheid om als deelnemende gemeente invloed uit te 
oefenen op de strategische doelen van het samenwerkingsverband Holland Rijnland voor de 
komende vier jaar en op de rol van Holland Rijnland daarin.  

 
4 Argumenten 

1.1 De Regionale Agenda brengt focus aan en benoemt relevante maatschappelijke opgaven. 

De Regionale Agenda is een vrij compact, overzichtelijk document dat een duidelijke focus 
aanbrengt. De maatschappelijke opgaven in de Regionale Agenda zijn ook voor Leiderdorp relevant. 
Voor Leiderdorp biedt Holland Rijnland onder andere meerwaarde op het gebied van 
energietransitie, waaronder de vorming van de Regionale Energiestrategie (RES), ruimtelijke 
ordening en wonen, het wettelijk kader jeugdhulp en diverse uitvoerende taken. De Regionale 
Agenda benoemt hiermee tevens concrete punten waarop de regio gezamenlijk ‘pijn moet 
verdelen’.  

 

1.2 De rol van Holland Rijnland staat per opgave aangegeven. 

Per opgave in de Regionale Agenda staat aangegeven wat de rol van Holland Rijnland is: 
beleidsvorming, platformfunctie & kennisdeling, uitvoering, of  project- en programmamanagement. 
Daarmee helpt de Regionale Agenda ook om inzichtelijk te maken wat de gemeenten zelf of in sub-
regionaal verband moeten doen.  
Er is overigens een tendens waarneembaar om onderwerpen meer op sub-regionaal niveau uit te 
werken, waarbij Holland Rijnland dan de platformfunctie vervult om zaken samen te brenge n of 
beleid nader af te stemmen. Verder is Holland Rijnland van belang om ontmoetingen in de regio te 
organiseren, voor de subsidiëring via het Cofinancieringsfonds en voor uitvoerende taken zoals het 
Regionaal Bureau Leerplicht (RBL), de woonruimteverdeling/ urgentie en verkeersveiligheid. En in 
een aantal gevallen als aanspreekpunt namens de regio voor andere overheden of partijen. Voor de 
uitvoering van het Energieakkoord en de omvorming daarvan tot een Regionale Energiestrategie 
(RES) verzorgt Holland Rijnland het programmamanagement. 
 
1.3 Holland Rijnland streeft naar een vernieuwde werkwijze. 

In de Regionale Agenda geeft Holland Rijnland aan te streven naar een vernieuwde werkwijze. Een 
werkgroep is hiermee al aan de slag. De besluitvormingsstructuur van Holland Rijnland wordt benut 
op een flexibele manier, die past bij de inhoud en de behoeften van gemeenten. Als een punt van 
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zorg wordt de betrokkenheid van de raden bij Holland Rijnland genoemd; naast de themacafés en 
het jaarcongres zijn andere vormen van raadsbetrokkenheid nodig bij politiek relevante 
onderwerpen. Daarom zal de werkgroep voor de nieuwe werkwijze inbreng van de raden vragen.  
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 De Regionale Agenda brengt focus aan en benoemt relevante maatschappelijke opgaven. 

- 
 
1.2 De rol van Holland Rijnland staat per opgave aangegeven. 

Holland Rijnland is van de gemeenten zelf. Daarom moeten we als deelnemende gemeenten steeds 
kritisch kijken naar de rolverdeling in de opgaven van de Regionale Agenda. 
 
1.3 Holland Rijnland streeft naar een vernieuwde werkwijze. 

De Regionale Agenda schetst enkele contouren voor de vernieuwde werkwijze. De werkwijze zal in 
de praktijk verder moeten uitkristalliseren. Het is daarom van belang goed betrokken te blijven bij 
dit proces en te volgen hoe de werkwijze uitpakt. 
 

6 Communicatie 

Na besluitvorming in uw raad informeert de griffie het dagelijks bestuur Holland Rijnland over uw 
zienswijze op de Regionale Agenda Holland Rijnland 2019 – 2023. 
 

7 Financiën 

De Regionale Agenda 2019 – 2023 is nog niet volledig verwerkt in de begroting, die is vastgesteld in 
de vergadering van het algemeen bestuur van 3 juli 2019. Dit gebeurt waarschijnlijk najaar 2019. Het 
kan zijn dat hieruit nog begrotingswijzigingen voortvloeien. 
 

8 Evaluatie 

- 
 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

Bijlagen:  
Concept raadsbesluit zienswijze raad Leiderdorp zienswijze Regionale Agenda Holland Rijnland 2019 – 

2023. 

Brief conceptzienswijze raad Leiderdorp op de Regionale Agenda Holland Rijnland 2019 – 2023. 

Aanbiedingsbrief Holland Rijnland Regionale Agenda Holland Rijnland 2019 – 2023. 

Regionale Agenda Holland Rijnland 2019 – 2023. 

Samenvattende folder Regionale Agenda Holland Rijnland 2019 – 2023. 


