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Memo 
 
Postregistratienummer:  - 
Aan:     Griffie 
CC: College van burgemeester en wethouders 
Van:  
Datum:     5 december 2019 
Betreft: Ambtelijke concept-annotaties voor de AB-vergadering 

Holland Rijnland van 18 december 2019 
 

 
 
Geachte raad, 
 
Op 18 december 2019 vindt er weer een AB-vergadering Holland Rijnland plaats. Hierbij ontvangt u 
ter voorbereiding op het standpunt van de Leiderdorpse delegatie in het AB Holland Rijnland de 
ambtelijke concept-annotaties bij de agendapunten voor deze vergadering. De AB-vergadering vindt 
plaats in het gemeentehuis van Leiderdorp, Willem-Alexanderlaan, 2351 CR. 
 
Klik op de link hieronder voor de agenda en stukken (in pdf): 
https://hollandrijnland.stackstorage.com/s/ydkRhhG2U1UchPA 
 
De stukken komen ook te staan op de website van Holland Rijnland: 
https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/hollandrijnland  

 
Berichten van verhindering kunt u sturen naar jdehaan@hollandrijnland.nl 
 
Indien u technische vragen heeft, kunt u deze stellen aan de behandelend ambtenaar die vermeld 
staat bij het betreffende agendapunt in de annotatie. 
Ten slotte merk ik op dat de annotaties opmerkingen en adviezen bij een voorstel zijn. Het zijn geen 
samenvattingen van stukken. 
 
Met vriendelijke groet, 
  

https://hollandrijnland.stackstorage.com/s/ydkRhhG2U1UchPA
https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/hollandrijnland
mailto:jdehaan@hollandrijnland.nl
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Annotaties vergadering Algemeen Bestuur Holland Rijnland 
18 december 2019 
 
01. Opening en vaststelling agenda 
02. Verslag Algemeen Bestuur 30-10-2019 
03. Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/ Uitgegane 
stukken/Verslagen 
 
04. Kaderbrief - NAZENDING 
 

05. Bedrijventerreinen-
strategie 

Contactpersoon:  
Doorkiesnummer: 

Essentie voorstel De afgelopen periode is gewerkt aan een bedrijventerreinenstrategie 
Holland Rijnland. Hierin is de strategie van regio071 verwerkt. Aan het AB 
wordt voorgesteld de strategie vast te stellen en aan gedeputeerde staten 
aan te bieden. Voor regio071 wordt een voorbehoud gemaakt met 
betrekking tot de status van het voorstel.  

Belang Leiderdorp Het is van belang te benadrukken dat de strategie voor wat betreft het 
regio071 gedeelte nog een conceptstatus heeft. Dit is van belang om 
college en raad ruimte te geven voor besluitvorming (medio 2020).  

Zit de Leidse regio op één 
lijn? 

De Leidse regio zit op één lijn voor wat betreft de conceptstatus van de 
input van regio071. Dit is bestuurlijk afgestemd. 

Opmerkingen Net als Holland Rijnland, is regio071 ook bezig met een 
bedrijventerreinenstrategie. Op 19 november is de regio071 strategie 
door de colleges vrijgegeven voor informele bijeenkomsten. Medio 2020 
zal besluitvorming plaatsvinden door de gemeenteraden van de 071 
gemeenten. In het DB van Holland Rijnland is afgesproken dat de regio071 
strategie wordt opgenomen in de Holland Rijnlandstrategie, met als 
disclaimer dat dit nog een conceptstatus heeft (besluitvorming door de 
gemeenteraden heeft namelijk nog niet plaatsgevonden).   

Advies - Niet akkoord gaan met het vaststellen van de strategie als geheel 
(beslispunt 1). De strategie heeft namelijk nog een conceptstatus voor 
wat betreft regio 071.    

- Akkoord te gaan met het verzenden van de strategie aan 
gedeputeerde staten (beslispunt 2). Randvoorwaarde is het verzenden 
van de begeleidende brief waarin het voorbehoud van regio 071 
wordt gemaakt. Deze passage in de brief is bestuurlijk afgestemd 
binnen de stuurgroep bedrijventerreinenstrategie regio 071. 

 
 

06. Rapportages 
cofinancieringsfonds 

Contactpersoon:  
Doorkiesnummer: 

Essentie voorstel Kennis nemen van de voortgangs- en eindrapportages van zeven 
projecten die gebruik maken van het cofinancieringsfonds. 

Belang Leiderdorp Geen specifiek Leiderdorps belang, het gaat om projecten die voor de hele 
regio van belang zijn. 

Zit de Leidse regio op één 
lijn? 

Ja. 

Opmerkingen Om de samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs in onze 
regio te stimuleren, is in 2016 het cofinancieringsfonds in het leven 
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geroepen. Uit het cofinancieringsfonds kunnen initiatieven van regionaal 
belang een eenmalige financiële impuls krijgen. Voorwaarde is dat externe 
partijen het grootste deel van de investering financieren Jaarlijks vullen de 
deelnemende gemeenten het fonds met €268.500,-. 
Met deze rapportage geeft Holland Rijnland t.b.v. de raden aan wat de 
stand van zaken is per project en in hoeverre aan de spelregels van het 
fonds wordt voldaan. Het gaat om zeven projecten: 
1. Instrumentation for Space 
2. Taalhuizen en Taaltrajecten 
3. Back on Track 
4. Labs2Meet 
5. Europlantcropp 
6. Levend Lab 
7. Grenzeloos actief 
 
Op het AB van 04-07-2019 is het cofinancieringsfonds ook aan de orde 
geweest en zijn projecten die mede mogelijk zijn gemaakt door het 
cofinancieringsfonds gepresenteerd. 
 
Ad 2. Taalhuizen en Taaltrajecten 
Voor het behalen van doelen uit zowel de Sociale Agenda (Doelen voor het 
sociaal domein) als het Onderwijskansenbeleid is het van belang dat deze 
activiteiten, gericht op het terugdringen van laaggeletterdheid, worden 
uitgevoerd. 
Ad 7. Leiderdorp doet niet mee aan ‘grenzeloos actief’ omdat we geen 
meerwaarde zien in regionale samenwerking t.b.v. specifieke doelgroep in 
relatie tot de rol en opdracht van Incluzio Leiderdorp. 

Advies Kennis nemen. 

 
 

07. Evaluatie 
cofinancieringsfonds – MET 
PRESENTATIE 

Contactpersoon:  
Doorkiesnummer: 

Essentie voorstel 1. Kennis te nemen van de tussenevaluatie Cofinancieringsfonds Holland 
Rijnland; 

2. Het fonds voort te zetten en over vier jaar te evalueren; 
3. De wijzigingsvoorstellen in de beheersverordening 

Cofinancieringsfonds Holland Rijnland door te voeren; 
4. Het PHO kennis te laten nemen van tussenevaluatie 

Cofinancieringsfonds Holland Rijnland en de wijzigingen in de 
Beheersverordening Cofinancieringsfonds Holland Rijnland. 

Belang Leiderdorp Geen specifiek Leiderdorps belang, het gaat om projecten die voor de hele 
regio van belang zijn. 

Zit de Leidse regio op één 
lijn? 

Ja. 

Opmerkingen Uit de tussenevaluatie blijkt dat er inmiddels ruim voldoende initiatieven 
zijn die een beroep doen op het fonds. Voor een groot deel van de 
initiatieven bleek de steun vanuit Holland Rijnland van belang om ook 
vanuit andere partijen een bijdrage te krijgen. De financiering door 
Holland Rijnland is bedoeld als multiplier om externe gelden aan te 
trekken. De multiplier is twintig. Dat wil zeggen dat elke bijgedragen euro 
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uit het fonds leidt tot een totale investering van circa € 20,-. 
Holland Rijnland monitort de voortgang van de initiatieven en toetst of de 
bijdrage is besteed aan datgene waarvoor die is bedoeld. Dit gebeurt aan 
de hand van voortgangsrapportages die de initiatiefnemers zelf opstellen. 
Tot nu toe zijn er dertien initiatieven gehonoreerd. Vrijwel alle initiatieven 
blijken naar behoren te zijn uitgevoerd. Het initiatief Back on Track is 
grotendeels wel en het initiatief Topsurf is niet doorgegaan. 
 
Voorgesteld wordt om het fonds voort te zetten en over vier jaar opnieuw 
te evalueren op zijn bijdrage, administratieve belasting en bekendheid. 
Verder wordt voorgesteld de Beheersverordening Cofinancieringsfonds 
HR op enkele punten aan te passen en opnieuw te laten vaststellen door 
het AB. Dit is nodig om de toetsing van de initiatieven te verbeteren. 

Advies Kennisnemen (1) en instemmen (2 t/m 4). 

 
08. Rondvraag en sluiting 


