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Regionale agenda 
 Opgaven worden herkend en doen er toe op zowel lokaal, subregionaal als regionaal niveau. Een 

gezamenlijke verdieping en concretisering is gewenst om te bepalen waar de regionale samenwerking 

zich specifiek op zou moeten richten. 

 

 Meeste draagvlak voor samenwerking op energietransitie, mobiliteit, ruimtelijke ordening (integrale 

afweging) met als opmaat sectorale opgaven zoals bedrijventerreinen, wonen, duurzame energie, 

mobiliteit en groen. 

 

 Op het sociaal domein is regionaal draagvlak voor kennisdelen, lobby en belangenbehartiging, beperken 

administratieve lasten voor (jeugdhulp)aanbieders, behoud van het zorglandschap en het afstemmen 

inkoopstrategie jeugd. Doorontwikkeling van het sociaal beleid wordt steeds meer subregionaal en lokaal 

opgepakt. Op het terrein van jeugd betreuren met name de kleinere gemeenten afnemende regionale 

solidariteit.  

 

 Voor economische ontwikkeling wordt door sommigen het zwaartepunt in eerste instantie subregionaal 

gelegd. Zo nodig kan opgeschaald worden naar het regionale of boven-regionale niveau. De ruimtelijke 

vertaling vraagt i.e.g. regionale samenwerking. Ook is samenwerking tussen overheden, ondernemers en 

onderwijs  (3 O’s) van belang. 

 

 Holland Rijnland heeft een rol bij signaleren van ontwikkelingen in boven-lokaal beleid, strategisch 

positioneren van de regio en lobby richting bijv. andere regio’s (MRDH, MRA, Midden Holland), provincies 

(Zuid én Noord Holland) en het Rijk. 

 

 Holland Rijnland heeft een rol bij afstemming en samenwerking met andere regio’s. 
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Werkwijze 
 Holland Rijnland is te veel een besluitvormingsmachine geworden. Er is behoefte aan meer ruimte 

voor het ‘goede gesprek’ over de inhoud. De themacafés vervullen wat dit betreft een behoefte, maar 

zijn niet voldoende. 

 

 Nu is voor sommigen en op bepaalde terreinen nog onduidelijk wat de meerwaarde van Holland 

Rijnland is voor de gemeenten: wat levert het ons op? Dit moet scherper. 

 

 Bestuurders ervaren een te grote bestuurlijke drukte door de verschillende samenwerkingsvormen die 

er (sub)regionaal zijn en de overlap die deze hebben. 

 

 Naast elkaar bestaan van Hart van Holland en Holland Rijnland geeft onduidelijkheid: in elkaar 

schuiven inclusief opschalen HvH naar schaalniveau Holland Rijnland en daarbij de voordelen van 

beiden behouden. 

 

 Betrokkenheid van de raden is een zorgpunt. De colleges zien hierbij een rol voor zichzelf, maar ook 

voor het Holland Rijnland. Ook hier hebben de themacafés een functie, maar ook andere vormen van 

betrokkenheid van raden voor onderwerpen die sterk in de politieke belangstelling staan, zijn nodig 

(incl. mogelijke aanpassing van structuur) 

 

 Het cafetariamodel wordt genoemd in de zoektocht naar wijze van regionaal samenwerken. Daarbij 

worden ook de nadelen benoemd (cherry picking maakt bestuurlijk samenwerken ingewikkelder en 

heeft gevolgen voor onderlinge solidariteit). 

 

 De werkwijze moet anders, maar er is geen alternatief model neergezet. Vorm moet volgend zijn aan 

de inhoud.  
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Vervolg 

 

 4 april: aangescherpte regionale agenda in het DB 

 

 Ergens half april: college-conferentie met twee afgevaardigden vanuit elk college 

 

 Na college-conferentie volgt de regionale agenda zienswijzeprocedure richting de raden (vergelijkbaar het 

begrotingsprocedure).  

 

 AB 4 juli: vaststelling regionale agenda 

 

 Na vaststelling AB – indien nodig – aanpassen Gemeenschappelijke regeling + verdere uitwerking nieuwe 

werkwijze in ieder geval mbt PHO’s. 

 

 

 

 

 

 


