
       

  Nieuwsbrief juni 2019 

Berichten uit de regio 
Wat speelt er binnen Holland Rijnland? 

Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de regio. 

 

Regionale Agenda belicht tijdens Raadsconferentie 

 
‘De noodzaak tot samenwerking wordt breed gedeeld én er is brede steun voor de 

gedefinieerde opgaven. Tijdens de raadsconferentie van woensdag 13 juni peilde 

spreekstalmeester Maarten Sinnema, bestuursadviseur van Noordwijk, de stemming. Bijna 

150 college- en raadsleden namen actief deel aan het evenement in het congrescentrum 

Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. De brede betrokkenheid en inbreng van vele 

deelnemers stond symbool voor wat wij met elkaar voor elkaar kunnen krijgen. 

Lees hier meer  
  

 

 

Huisvesting arbeidsmigranten in Holland Rijnland 

Hoe huisvesten we arbeidsmigranten in de regio? Over die vraag bogen de wethouders Wonen 

zich tijdens de regiodag van Holland Rijnland op 22 mei in het gemeentehuis van Kaag en 

Braassem. 

Lees hier meer  

 

https://hollandrijnland.us18.list-manage.com/track/click?u=80cd16642d510863dfce7ad91&id=5604be79a7&e=8747260ee4
https://hollandrijnland.us18.list-manage.com/track/click?u=80cd16642d510863dfce7ad91&id=382f953af1&e=8747260ee4


 

 

Cultuur om de hoek 

Op 6 juni stemden de bestuurders van 

Holland Rijnland in met een bijdrage van 

€ 50.000,- uit het cofinancieringsfonds 

Holland Rijnland voor de proeftuin 

‘Cultuur om de hoek’. Met deze 

proeftuin willen gemeenten jongeren 

binnen en buiten school met cultuur in 

aanraking brengen. Vooral bij jongeren 

voor wie dat minder vanzelfsprekend is. 

Een regionale projectgroep werkt het 

plan voor de proeftuin verder uit. 

Lees hier meer  

 

 

 

 

Groeiende druk op sociale 

huurmarkt 

De recentelijk uitgekomen 

jaarrapportage Woonruimteverdeling 

Holland Rijnland schetst dat de markt 

voor sociale huurwoningen steeds 

krapper wordt. Er staan meer dan 

100.000 woningzoekenden ingeschreven 

die gemiddeld bijna zeven jaar wachten 

op een woning. En dat terwijl het aantal 

in 2018 verhuurde woningen uitkwam 

op 3.488. 

Lees hier meer  

  

 

 

 

 

  

Oproep VNG-inzet voor hoger budget jeugdhulp 
  

De colleges binnen Holland Rijnland ondersteunen de motie die de 

gemeenten Leiden en Assen indienden op de Algemene 

Ledenvergadering van de VNG. De motie roept het Rijk op tot 

structurele compensatie van jeugdhulp en vergroting van de 

https://hollandrijnland.us18.list-manage.com/track/click?u=80cd16642d510863dfce7ad91&id=94cdcd5127&e=8747260ee4
https://hollandrijnland.us18.list-manage.com/track/click?u=80cd16642d510863dfce7ad91&id=7aa9a75f95&e=8747260ee4


sturingsmogelijkheden hierop. 

Lees hier meer  
  

 

 

Holland Rijnland  

Holland Rijnland is het samenwerkingsverband van dertien 

gemeenten gelegen tussen de metropoolregio’s Amsterdam 

en Rotterdam-Den Haag. In de domeinen maatschappij, 

economie en leefomgeving faciliteert Holland Rijnland 

regionale samenwerking. Daarnaast voert zij taken uit op 

het gebied van leerplicht, jeugdhulp, woonruimteverdeling 

en doelgroepenvervoer. 
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