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Toelichting
De gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland voert namens of voor de deelnemende gemeenten – waaronder Oegstgeest taken of verplichtingen uit. Hieronder staat beschreven welke taken Holland Rijnland uitvoert
binnen de benoemde programma’s. Dit is een samenvatting per programma of taak: voor een uitgebreide beschrijving en meer informatie wordt verwezen naar de begroting 2019 van Holland Rijnland (vastgesteld door
het AB Holland Rijnland op 4 juli 2018). ‘Maatschappelijk toegevoegde waarde’ definiëren we als de (extra) waarde die de uitvoering van de taken door het samenwerkingsverband Holland Rijnland (in plaats van de
gemeente zelf, of anderszins) heeft voor Oegstgeest. In welke mate worden de beleidsdoelstellingen van de gemeente Oegstgeest op deze wijze gerealiseerd? Daarvoor zijn gesprekken gevoerd met betrokken
ambtenaren en is informatie ingewonnen bij Holland Rijnland. Per programma wordt aangegeven wat de financiële bijdrage van de gemeente Oegstgeest is (volgens begroting 2019 Holland Rijnland|). In de volgende
kolom staan de (regionale) ontwikkelingen op het betreffende beleidsterrein en tenslotte wordt inzicht gegeven in mogelijke alternatieven voor (schaalniveaus) van samenwerking (bijvoorbeeld ander schaalniveau, Leidse
regio of zelf doen) (laatste kolom).

Programma

Beschrijving taak/activiteit

Programma Inhoudelijke Agenda
Maatschappij
- Holland Rijnland faciliteert en ondersteunt
integraal overleg en beleidsvorming en
Jeugdhulp
besluitvorming tussen HR-gemeenten m.b.t.
jeugdhulp (verschillende gremia).
- Holland Rijnland ziet toe op integraliteit
(waaronder verbinding met onderwijs,
huisvesting bijzondere doelgroepen,
maatschappelijke zorg, Regionaal Bureau
Leerplicht en TWO. De Tijdelijke
Werkorganisatie Jeugdhulp richt zich namens
dertien gemeenten op de transformatie en de
inkoop van de regionale jeugdhulp. Daarbij is
de TWO Jeugdhulp onderdeel van het
gezamenlijke opdrachtgeverschap. Hiervoor
sloten de gemeenten en Holland Rijnland een
dienstverleningsovereenkomst (DVO
Jeugdhulp) af.
- Holland Rijnland biedt een lobbyplatform
voor de gemeenten bij VNG en Rijk.
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Maatschappelijke toegevoegde waarde
voor Oegstgeest

-

-

-

Zorgen voor passende en kwalitatief
goede en betaalbare jeugdhulp voor
kinderen, jongeren en gezinnen in
Oegstgeest
Realiseren van een sluitende
aanpak, zodat passende zorg
geboden wordt en geen kinderen
tussen wal en schip raken.
Holland Rijnland faciliteert
gemeenten hierbij.

Bijdrage
1
Oegstgeest
(in euro’s)

Ontwikkelingen

Mogelijke alternatieven

Overlap/dubbelingen

Beschrijving van (regionale)
ontwikkelingen op het betreffende
beleidsterrein

Zijn er kansrijke alternatieven: zoals het
zelf doen of op schaal van Leidse regio?

Is er sprake van overlap of
dubbelingen met andere
samenwerkingen?

22.236

De rol van Holland Rijnland richt
zich op het organiseren en
faciliteren van overleg tussen de
subregio’s, portefeuillehouders
etc. Holland Rijnland biedt daarbij
een verbindende rol tussen de
verschillende beleidsterreinen (zie
inhoudelijke agenda). Hoewel de
regionale samenwerking door
subregio’s anders wordt ingevuld,
is het van belang dat op subregio
overstijgende onderwerpen een
samenwerkingsverband blijft
bestaan. Te denken valt aan de
relatie jeugdhulp/onderwijs,
jeugdhulp en maatschappelijke
zorg en regio overstijgende
onderwerpen als
transformatiefonds, 1G1P, Veilig
Thuis en jeugdhulp in gedwongen
kader. Ook met betrekking tot de
lobby-activiteiten is HR als
samenwerkingsverband wenselijk.
Als HR-regio staan we sterker
richting Rijk/VNG dan via de
subregio’s. Daarnaast vergt
lobbywerk veel expertise en
ervaring. Ervaring die bij de
verschillende subregio’s
onvoldoende aanwezig is.
Voor het gedwongen kader vallen

Door de samenwerking in de Leidse
regio op het terrein van de inkoop van
jeugdhulp, zal een deel van de
werkzaamheden door TWO worden
overgenomen door de subregio.
De coördinerende rol van HR moet wel
gehandhaafd blijven, aangezien veel
jeugdgerelateerde ontwikkelingen in de
subregio ook gevolgen hebben voor de
gehele regio. Afstemming en
coördinatie blijft –naast het lobbywerkvan groot belang en kunnen wij als
subregio niet zelf.

Naar verwachting zal de
verdere samenwerking in de
Leidse regio gaan leiden tot
mogelijke overlap met
werkzaamheden op HRniveau. Op termijn kan de
subregio deels taken
overnemen van TWO (hier
kan pas over enkele jaren een
afweging worden gemaakt).
Zie verder onder de
kolommen
‘Ontwikkelingen/mogelijke
alternatieven’.

Per domein/programma, volgens begroting Holland Rijnland 2019.
1

Alphen aan den Rijn en Kaag en
Braassem wel onder TWO. De
lobby-activiteiten worden voor de
gehele regio uitgevoerd, dus ook
voor Alphen/Kaag.
Huisvesting
bijzondere
doelgroepen /
maatschappelij
ke opvang

Doelgroepenver
voer

Onderwijs en
arbeidsmarkt

Opvang en huisvesting van bijzondere doelgroepen,
bijvoorbeeld mensen met een indicatie beschermd
wonen, of die jeugdhulp of Wmo-begeleiding
ontvangen of een beroep doen op maatschappelijke
opvang. HR ondersteunt gemeenten bij de
doorvoering van de wijziging dat per 2021 gemeenten
zelf verantwoordelijk zijn, niet meer de
centrumgemeente. Rol HR: faciliteren regionale
projectorganisatie, integraal overleg en afstemming
van de regiogemeenten.

Doelgroepenvervoer: beleidsvoorbereiding en
afstemming over vervoer van verschillende
doelgroepen, zoals kinderen met jeugdhulp, kinderen
met leerlingenvervoer en inwoners met een wmoindicatie.

-

-

Voorbereidingen treffen om te komen tot een
marktbewerkingsplan en mede uitvoering
geven aan het plan. Belangrijk onderdeel
hiervan is het aansluiten van vraag en aanbod
op de arbeidsmarkt, vooral ten aanzien van de
arbeidsbehoefte in tekortsectoren en de
mogelijkheden van bijstandsgerechtigden
Stimuleren van meer aansluiting onderwijs en
arbeidsmarkt: partijen bijeenbrengen,
afstemming stimuleren, financiering vinden
voor initiatieven. M.n. sectoren zorg, techniek
en greenport.

Het doel is zorgen voor opvang en
(zelfstandige) woonvormen voor inwoners
die hier ondersteuning bij nodig hebben.
Holland Rijnland faciliteert gemeenten
hierbij.

Realiseren van de wettelijke taak van
gemeenten om te voorzien van (regionaal)
vervoer voor inwoners die hier niet zelf in
kunnen voorzien.

-

-

De kans vergroten dat
werkzoekende inwoners (en met
name jongeren) werk vinden op de
(regionale) arbeidsmarkt.
De volwassen inwoners die
behoefte hebben aan onderwijs
(laaggeletterdheid) de gelegenheid
te geven dit te volgen.

De 5 gemeenten in de Leidse regio
pakken deze taak gezamenlijk op
binnen het project decentralisatie
Maatschappelijke Zorg. In
november 2018 is het financiële
verdeelmodel bekend (hoeveel
elke gemeente van het Rijk
ontvangt) en daarna zal een plan
van aanpak worden gemaakt. De
wijziging is dat de rollen van
gemeenten veranderen: het wordt
een gezamenlijke uitvoering van
de 5 gemeenten, in plaats van een
taak die bij de centrumgemeente
(Leiden) is belegd. De 5 gemeenten
bepalen gezamenlijk de uitvoering
en zijn gezamenlijk
verantwoordelijk.
De rol van Holland Rijnland richt
zich op het organiseren en
faciliteren van overleg tussen de
subregio’s, portefeuillehouders
etc. Ook is er een verband met de
regionale huisvestingsverordening
die op het schaalniveau Holland
Rijnland is opgesteld, conform de
wens van de provincie (zie ook
onder programma ‘Leefomgeving’).
Het doelgroepenvervoer Wmo is
opnieuw aanbesteed en
gecontracteerd bij dezelfde
aanbieder (De Vier Gewesten).
Voortdurend is er overleg over het
mogelijk samenbrengen van
vervoersvormen. Tot op heden
heeft dit nog niet tot concrete
stappen geleid.
Voor werkgevers biedt een
regionale aanpak
(arbeidsmarktregio) een
belangrijke meerwaarde. Holland
Rijnland heeft als opdracht om de
verbinding tussen de 3 subregio’s
te leggen en zet zich in voor de
verbinding tussen regionale
onderwijsinstellingen en de
werkgevers.

De gemeenten van de Leidse regio
pakken dit project gezamenlijk op.

Er is geen sprake van overlap
of dubbelingen.

Bij vervoer is er geen sprake van
gemeentegrenzen en is iedere vorm een
aansluiting en soms een overlap op de
andere. Ritten met de Dorpsbus kunnen
ook door de Regio taxi gedaan worden,
maar duren langer. Het (waarschijnlijk
lastig te realiseren) alternatief is een
“hop on en hop of” systeem binnen de
Leidse regio.

Er is momenteel geen sprake
van overlap of dubbelingen.

De regionale arbeidsmarkt vraagt een
bepaalde schaal (vergelijk onderzoeken
zoals van Todoir over daily urban
systems, de schaal van woon-werk
verkeer, etc).
In die zin is een aanpak op een kleinere
schaal nu minder voor de hand liggend.

Ook het programma
Economie071 houdt zich
bezig met de
arbeidsmarktontwikkeling.
Belangrijk verschil tussen
Economie071 en de inzet van
Holland Rijnland is dat
Holland Rijnland zich
voornamelijk inzet voor de
onderkant van de
arbeidsmarkt en de
aansluiting op onderwijs en
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Cultuur

-

Volwasseneneducatie: platform voor
beleidsafstemming en besluitvorming over
taal, reken en digitaal onderwijs voor
volwassenen in de regio (laaggeletterdheid).

-

Cultuur: platform voor overleg over
uitvoering (rijks)programma Cultuureducatie
met kwaliteit cultuureducatie op basisscholen.
Vorming regionaal Cultuurprofiel (Holland
Rijnland of aansluiting bij Haaglanden)

-

-

-

Economie

-

-

Holland Rijnland is het platform voor
afstemming regionale economische agenda’s
subregio’s Leidse regio, Rijn en Veenstreek en
Duin-en Bollenstreek. Veel van de
economische opgaven waar de HRgemeenten voor staan, worden lokaal of
subregionaal opgepakt. Enkele belangrijke
regionale opgaven worden op de schaal van
HR opgepakt, zoals de versterking van de
economische topsectoren Greenports en
Space (High tech) en de energietransitie.
De mede door Holland Rijnland met andere
partners opgestelde regionale
investeringsstrategie voor de Zuidelijke
randstad. O.a. focus op groenprojecten,
Campus Leiden, hoogwaardig openbaar

Via regionale samenwerking is
deelname van Oegstgeester
basisscholen aan het programma
cultuureducatie met kwaliteit en het
verkrijgen van de bijbehorende
matchingsbijdrage vanuit het
landelijk fonds voor
cultuurparticipatie mogelijk.
Alleen als onderdeel van een
stedelijke Regio Cultuurprofiel
(Holland Rijnland of
Haaglanden/HR) kan Oegstgeest
‘meeliften’ op de invulling en
totstandkoming van de
subsidieperiode 2021-2024 vanuit
het rijk op thema’s als
cultuureducatie, cultuurparticipatie,
internationalisering, vernieuwing
van aanbod, genres en werkwijze,
talentontwikkeling en de
leefomgeving.

Door de economische opgaven
(boven)regionaal op te pakken, kan meer
effect gegenereerd worden, waar ook de
lokale economie van Oegstgeest kan
profiteren (in zin van ontwikkeling lokale
economie, werkgelegenheid,
vestigingsklimaat, voorzieningenniveau,
etc.). Holland Rijnland vormt het regionale
platform/de lobbyorganisatie, waar de
inbreng van de 3 subregio’s samenkomt (bijv.
in lobby/overleg met provincie).

Wat betreft het Rijksprogramma voor
Cultuureducatie met Kwaliteit was de
drempelbijdrage voor een
matchingsaanvraag voor 2013-2016
gesteld op € 90.000,-. Daarom is
destijds opgeschaald naar het niveau
van Holland Rijnland. De huidige
drempel (tweede tranche) is
neerwaarts bijgesteld naar € 45.000 en
loopt af in 2020. Bij voortzetting van de
e
huidige drempel in de 3 tranche (vanaf
2021) ontstaan nieuwe mogelijkheden
voor invulling van samenwerking op het
niveau van de Leidse regio.
Wat betreft het Regio Cultuurprofiel
Profiel streeft het rijk naar een beperkt
aantal regio’s in het land. De regio
Leiden wordt als te klein beschouwd.
Op het niveau van de Leidse regio vindt
reeds ambtelijk en bestuurlijk
(informeel) afstemming plaats op het
gebied van kunst en cultuur. Met het
aanstellen van een regionale
cultuuraanjager/makelaar zou deze
samenwerking kunnen worden
geïntensiveerd.
12.623

Diverse economische projecten
worden sinds enkele jaren (en ook
steeds vaker) binnen de subregio
van het programma Economie 071
opgepakt (gemeenten Leidse regio
en Katwijk). Verschillende
projecten krijgen op deze schaal
vorm, zoals het Expat Centre. Ook
inbreng vanuit de subregio m.b.t.
regionale visies en strategieën,
zoals de bedrijventerreinen- en
kantorenstrategie wordt vanuit
het programma Economie 071
opgepakt. Holland Rijnland voert
procesregie voor de inbreng vanuit
de 3 clusters (en regionale

Diverse projecten worden binnen
Economie 071 opgepakt (Leidse regio +
Katwijk). Holland Rijnland voert op
diverse dossiers procesregie en
faciliteert (bestuurlijke)afstemming.
Doordat aantal dossiers op beide tafels
liggen (Economie71 en Holland
Rijnland) worden deze twee keer
behandeld. Alternatief zou zijn om
alleen per subregio aan te schuiven i.p.v.
met alle gemeenten bij Holland Rijnland
(dus één inbreng namens de subregio).
Ander alternatief is alleen de
provinciale dossiers bij Holland Rijnland
te behandelen (bedrijventerreinen en

ondernemers voor die groep,
terwijl Economie071 zich in
algemene zin inzet voor het
aantrekkelijk maken van de
regio voor ondernemers, al
dan niet door het stimuleren
van hoogwaardige onderwijs
en innovatie.
Er is inhoudelijk sprake van
overlap, maar er wordt
gewerkt in het verlengde van
elkaar, dus er is in die zin geen
sprake van dubbelingen in
taken of activiteiten.
Er is geen sprake van overlap
of dubbelingen.

Er is sprake van overlap
tussen de activiteiten van
Holland Rijnland en
Economie071, maar geen
sprake van dubbelingen
omdat in elkaars verlengde
wordt gewerkt.
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-

-

-

Energie

-

vervoer en fieldlabs.
Versterking en ontwikkeling
ruimtevaartcluster, o.a. in het licht van
ontwikkeling Unmanned Valley (Valkenburg),
faciliteren samenwerking. Koppeling met
onderzoek, onderwijs en arbeidsmarkt.
Greenports: Holland Rijnland zorgt voor
agendasetting, initieert crossovers en
versterkt het netwerk (makelaar en verbinder,
bijv. met projecten bio based economie en
energietransitie).
Bedrijventerreinen en kantorenstrategie:
coördinerende rol HR op verzoek van
gemeenten om strategie tot stand te brengen
(platform en bestuurlijk proces vaststelling).
Voor 2019 moet worden bezien of en wat de
rol van HR hierbij is.

Regionaal Energieakkoord: er is door de HRgemeenten, de PZH, het Hoogheemraadschap
van Rijnland en de Omgevingsdienst WestHolland een energieakkoord gesloten om in
2050 een energieneutrale regio te zijn. Om dit
te realiseren, verleent Holland Rijnland
programma coördinatie en zorgt voor
bestuurlijke afstemming en lobby richting
provincie en rijksoverheid. Het programma
kent zes uitvoeringslijnen: warmte,
energiebesparing, ruimtelijke inpassing van
zon en wind energie, zon op daken, greenports
en mobiliteit. Alle partners dragen bij aan het
programma in capaciteit en financiële
middelen.

afstemming).

-

-

-

-

Oegstgeest heeft de ambitie uit het
Energieakkoord vertaald naar het lokale
duurzaamheidsbeleid: energieneutraal
in 2050.
De opgaven van de energietransitie
kunnen we als gemeente niet geheel
zelfstandig oppakken. De
warmtetransitie (woningen van het
aardgas) en duurzame opwekking zijn bij
uitstek regionale thema’s, waar kennis
delen en afstemming nuttig en nodig is
en waar mogelijk ook regionale
besluitvorming nodig is.
Samenwerking in de regio helpt
Oegstgeest om mee te koppelen met
regionale activiteiten, gezamenlijke
inzet van capaciteit en middelen,
voorbereiding en afstemming van
beleid- en uitvoering en gezamenlijke
lobby richting rijk en provincie.
Het Rijk gaat van regio’s eisen een
Regionale Energiestrategie op te stellen.
Met het Regionale Energieakkoord
hebben we hierop voorgesorteerd.

kantoren) en overige projecten aan de
subregio’s over te laten.

-

-

-

Leefomgeving
(algemeen)

-

Platform voor kennisuitwisseling en integrale
afstemming. Lokale en subregionale agenda’s
en ontwikkelingen bij rijk en provincie vormen

Zie onderstaande toelichting per onderwerp.

De Leidse regio vindt het belangrijk
dat er afstemming plaatsvindt
tussen het Energieakkoord Holland
Rijnland en de samenwerking
binnen Hart van Holland. De
energietransitie is tevens een
speerpunt binnen Hart van Holland,
maar wordt opgepakt binnen
Holland Rijnland, zoals is
afgesproken. Er is geen sprake van
dubbeling in activiteiten. Wel
hebben zowel Hart van Holland als
Energieakkoord een ruimtelijke
opgave. Het is wenselijk deze
opgaven af te stemmen en integraal
af te wegen.
De uitvoeringslijnen van het
programma Energie Zon op daken,
Energiebesparing en Greenports
hebben een doelgroepgerichte
aanpak voor (o.a.) bedrijven.
Afstemming met Economie071
waar duurzaamheid ook een thema
is, kan nuttig zijn. Er is geen sprake
van overlap in activiteiten.
Leiden vertegenwoordigt de Leidse
regio in de Stuurgroep van het
Energieakkoord. Er is daartoe
recent een Bestuurlijk Overleg
Leidse regio Energietransitie
ingericht, om o.a. deze inbreng
namens de Leidse regio af te
stemmen.

Er is sprake van overlap (qua
inhoud) tussen de taken en
activiteiten van Holland
Rijnland (programma
regionaal energieakkoord) en
Hart van Holland. Beide
hebben een ruimtelijke
opgave. Het is wenselijk deze
opgaven af te stemmen en
integraal af te wegen, om
dubbelingen te voorkomen.

18.631
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-

-

Groen

-

de kern van de regionale samenwerking op
het gebied van mobiliteit, ruimte, wonen en
groen.
Lobby namens HR-gemeenten bij andere
samenwerkingsverbanden, provincies en rijk
(bijv. Zuidelijke Randstad, Economic Board
Zuid-Holland).
Lobby, ondersteuning initiatieven,
belangenbehartiging en subisidieverwerving
(LEADER, een Europees ontwikkelingsprogramma voor het platteland, richt zich op
thema’s gezondheid en circulaire economie.
Toegankelijkheid groene landschappen:
realiseren en behouden van recreatieve
voorzieningen, agrotoerisme, biodiversiteit,
verbinding natuurlijke landschappen en
cultureel erfgoed. HR biedt cofinanciering op
basis van het Regionaal Investeringsfonds
(RIF), aan projecten die bijdragen aan de
doelen uit het regionaal groenprogramma.
Intensieve samenwerking subregionale
landschaptafels, waaronder de Leidse
Ommelanden.

-

Behoud en het toegankelijk houden
van groen in Oegstgeest, recreatie
voor inwoners.
Twee projecten die vanuit het
Regionaal Investeringsfonds/Groenprogramma - dat bij Holland
Rijnland is belegd - mede zijn of
worden gefinancierd: herinrichting
Klinkerbergerplas en het nog aan te
leggen wandelpad langs het
Oegstgeesterkanaal. Holland
Rijnland financiert mede in
uitvoeringsgelden. Er is bij beide
projecten veel aandacht voor
biodiversiteit (als criterium bij de
aanvraag van de gelden, maar ook
bij de uitvoering). Dit thema is ook
een speerpunt voor Oegstgeest.

Oegstgeest participeert actief in
de Leidse Ommelanden. Dit is een
uitvoerings-programma voor
groen-recreatieve projecten van
de gemeenten Leiden, Leiderdorp,
Oegstgeest, Katwijk, Kaag en
Braassem, Teylingen, Voorschoten
en Zoeterwoude, het
Hoogheemraadschap van Rijnland
en diverse agrarische en
natuurverenigingen. Het heeft als
doel om Leiden en omgeving
aantrekkelijker te maken voor
inwoners en bezoekers. De
provincie Zuid-Holland geeft
budget voor projecten via de
zogenaamde Landschapstafel van
de Leidse Ommelanden.

Groen houdt niet op bij de
gemeentegrens. Samenwerking op de
schaal van het uitvoerings-programma
Leidse Ommelanden is daarom zinvol
voor de uitvoering van groenrecreatieve projecten. Allerlei doelen
m.b.t. bijvoorbeeld bodemdaling en
klimaatverandering zijn breder dan de
tafel van de Leidse Ommelanden en
kunnen binnen een GR als Holland
Rijnland worden opgepakt. Op dit
moment zijn er geen kansrijke
alternatieven.

Tussen Holland Rijnland en
Leidse Ommelanden is geen
overlap in de zin, dat Leidse
Ommelanden een
uitvoeringsprogramma is
waarin projecten worden
uitgevoerd (op schaalniveau
van 8 gemeenten). Holland
Rijnland is het gremium voor
bestuurlijke en ambtelijke
afstemming m.b.t. groene
leefomgeving, en beheert het
groenprogramma (RIF).

Verkeer is een onderwerp wat over
gemeentegrenzen heen gaat
(vervoersbewegingen, wegen, etc.) en
een regionaal karakter heeft. Op dit
moment zijn er geen kansrijke
alternatieven. Wel kan er in de Leidse
regio op dit thema (bestuurlijke)
afstemming plaatsvinden (in het kader
van de ambities van de Toekomstvisie
Leidse regio).

Er is geen sprake van overlap
of dubbelingen.

Holland Rijnland beheert het RIF
waarin ook de gelden voor het
groenprogramma zijn
ondergebracht. Holland Rijnland is
voornemens dit groenprogramma
te verlengen tot 2024. Verder is
Holland Rijnland het gremium
waar bestuurlijke afstemming
tussen portefeuillehouders
plaatsvindt.
Mobiliteit

-

-

Beter benutten regionaal mobiliteitsnetwerk:
ambities van de regio zichtbaar maken m.b.t.
de ontbrekende schakels in het multimodale
netwerk. Lobby en uitvoering regionale
mobiliteitsagenda (2017). Regionaal verkeersen vervoersplan, Regionaal Investeringsfonds
(RIF). Aandacht voor duurzame mobiliteit (zie
programma Energie).
Kennisdeling, platform, netwerken
Snelfietsnetwerk (grensoverschrijdend).
HR stimuleert gemeenten om regionaal
vastgestelde kwaliteit voor het
fietspadennetwerk uit te voeren;
OV Concessie (start 2022; met o.a. aandacht
voor doelgroepenvervoer, en ontwikkelingen

Verkeer is een onderwerp wat over
gemeentegrenzen heen gaat
(vervoersbewegingen, wegen, etc.). Holland
Rijnland is het platform voor ambtelijk en
bestuurlijk regionaal overleg en afstemming
(bijv. voor formulering gezamenlijke input
OV-visie voor OV concessie 2022),
belangenbehartiger richting provincie en
subsidieaanvrager namens de HRgemeenten bij bepaalde onderwerpen.
Daarnaast beheert HR het Regionaal
Investeringsfonds (RIF) waaruit onder
andere de Rijnlandroute gefinancierd wordt.
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-

-

busstation Leiden die een regiofunctie heeft).
HR gemeenten geven gezamenlijk input in de
vorm van een OV-visie aan provincie (in
onderlinge afstemming).
Midden-Holland: lobby en afstemming rond
N207 en N11/A12
Versterking samenwerking met
Metropoolregio Amsterdam en
Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.
HOV netwerk: inzet lobby op doortrekken
verbindingen naar regio Holland Rijnland (met
Leiden) (Rijn Gouwelijn).
Beheer Regionaal Investeringsfonds:
Duinpolderweg, frequentieverhoging spoor
Leiden-Alphen aan den Rijn, Rijnlandroute
(monitoring).
Collectief Vraagafhankelijk vervoer (CVV of
Regiotaxi) (zie ook onder ‘uitvoerende taken –
regiotaxi’).

Ruimtelijke
ordening

-

HR faciliteert ambtelijk en bestuurlijk
platform voor afstemming ruimtelijke
ontwikkeling binnen gemeenten.
Belangenbehartiging bij provincie, andere
regio’s. Inhoudelijk advies aan subregio’s
(indien gewenst).

Verstedelijking/
wonen

-

Inhoudelijk platform voor samenwerking en
afstemming van de 14 HR-gemeenten.
Belangenbehartiging namens de regio bij
provincie.
Implementatie regionale woonagenda (in
2019), met o.a. huisvesting bijzondere
doelgroepen.
HR start in 2019 met proces actualisatie van
de regionale woonagenda 2020 (dient elke 3
jaar te gebeuren).
HR is verantwoordelijk voor coördinatie van
woonagenda en planlijsten (incl. monitoring).
Gemeenten en subregio’s zijn
verantwoordelijk voor de inhoud.
Regionaal woonruimteverdeelsysteem
(woningnet). HR is platform, uitvoering door
woningcorporaties.

-

-

Holland Rijnland faciliteert regionale
afstemming en afstemming met provincie
(Bestuurlijke tafel) en voert lobby namens
gemeenten. Op deze schaal zijn de
gemeenten ook gesprekspartner van de
provincie.Het rijk vereist dat gemeenten bij
ieder ruimtelijk besluit ook een regionale
afweging maken en regionaal afstemmen.

-

-

Platformfunctie Holland Rijnland:
wonen (ruimtevraag,
verhuisbewegingen, etc.) reikt
verder dan de gemeentegrenzen.
Afstemming over
woningbouwplannen op regionaal
niveau is wenselijk. In de Leidse
regio is vraag naar ruimte groot, en
de ruimte is schaars. Hoe kunnen
koop-en huurwoningen – ook in
Oegstgeest – betaalbaar blijven?
Afstemming in de regio is daarbij
van belang.
Lobby: HR voert lobby bij provincie
(o.a. bestuurlijke tafel) en andere
partijen voor de regio m.b.t. wonen.
De provincie verplicht gemeenten
(juridisch) om een regionale
woonvisie op het schaalniveau van
Holland Rijnland op te stellen. De
input komt van gemeenten, er is
afstemming tussen gemeenten (o.a.
over bouwquotum). HR coördineert
en voert procesregie.

Het rijk vereist dat gemeenten bij ieder
ruimtelijk besluit ook een regionale
afweging maken en regionaal
afstemmen. Daarvoor wordt de schaal
van Holland Rijnland gebruikt; de
Leidse regio is een te kleine schaal.
Denk bijvoorbeeld aan de
bedrijventerreinen en woningbouw.

Er is geen sprake van overlap
of dubbelingen.

De regie over de woningbouw is iets,
dat PZH regelt via de regio’s. De regio
heeft een regionale woonagenda
opgesteld (een verplichting van PZH) en
daarin zit een afstemmingskader
(regels) voor de afstemming over
woningbouw. De afstemmingsvereiste
is vastgelegd in de Verordening Ruimte
en Mobiliteit. Gemeenten stemmen in
de subregio en de regio de
woningbouwplannen op/met elkaar af.
Als de woningbouwplannen zijn
afgestemd, kan de provincie op het
totaal akkoord geven. In dat laatste
geval is er sprake van het - voor de
provinciale toetsing op
bestemmingsplannen – goed doorlopen
van de eerste trede van de Ladder voor
Duurzame Verstedelijking. En dat
betekent dat de gemeente niet zelf voor
elk bestemmingsplan met de provincie
in overleg moet over het aantonen van
de behoefte aan de woningen uit het
woningbouwplan. De regio heeft hierin
dus een cruciale rol. Het is eigenlijk

De afstemming over de
woonbehoefte (dus welke
huizen en hoeveel er moet
worden gebouwd) vindt
plaats op het niveau van
Holland Rijnland. De
uitkomsten worden wel
meegenomen – via
bestuurlijke
vertegenwoordiging vanuit
HR – naar de overleggen met
de provincie (bestuurlijke
tafel). Bij dat laatste is vooral
sprake van afstemming
(informatieuitwisseling) en
belangenbehartiging.
Daarmee wordt er niet alleen
op 1 niveau gewerkt aan de
woningbouw. Er kan wel
gesteld worden dat er geen
sprake is van dubbelingen in
de zin van dubbel (twee keer
hetzelfde) werk.
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juridisch het gremium waarbinnen de
afstemming plaatsvindt en niet alleen
praktisch. Als je dit op een andere
manier zou willen regelen, zou de
provincie nieuwe regio’s moeten
benoemen/aanwijzen. Mogelijk is
daarbij ook een rol voor het Rijk. Op dit
moment worden geen voordelen gezien
van het organiseren hiervan op een
andere schaal.
Netwerkmanag
ement

-

HR ondersteunt gemeenten bij verwerking
subsidies voor regionale projecten.
HR voorziet gemeenten van strategische
verkenningen (ontwikkelingen, andere
overheden, etc.)
HR deelt uitbundig kennis met de gemeenten

-

-

Uitvoerende taken
Programma
Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) valt onder de
Regionaal
Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland, en
Bureau
voert voor de gemeenten in de Duin en Bollenstreek
Leerplicht (RBL) en Leidse regio de volgende taken uit:
leerplichtfunctie (5-16 jarigen), de kwalificatieplicht
(16-17 jarigen) en de Regionale Meld- en
Coördinatiefunctie (RMC) (18-23 jarigen). Taken:
stimuleren (regionaal) verzuimbeleid, voorkomen van
voortijdig schoolverlaten, sluitend vangnet voor
jongeren in kwetsbare posities, schoolverlaters zonder
startkwalificatie terugleiden naar onderwijs.
Urgentiecommissie
woonruimteverdeling

Een onafhankelijke commissie toetst of
woningzoekenden voorrang krijgen bij de toekenning
van een sociale huurwoning. HR ondersteunt deze
commissie bij beoordeling urgentieverzoeken, afgifte
van urgenties en het verweer bij bezwaar- en
beroepsprocedures. Basis vormt de regionale
huisvestingsverordening.

Holland Rijnland doet
subsidieaanvragen namens de
regiogemeenten, bijvoorbeeld
omdat de subsidieverstrekker (bijv.
provincie of rijk) als voorwaarde
stelt dat de subsidie op regionaal
niveau wordt aangevraagd, niet
door individuele gemeenten (en
afgestemd). Voorbeelden voor
Oegstgeest: op terrein van
cultuureducatie, cultuurparticipatie,
verkeersveiligheid, fietsroutes,
verkeersexamens.
Holland Rijnland signaleert voorziet
ambtelijk en bestuurlijk in
informatie over bijvoorbeeld
landelijke (kennis)ontwikkelingen.

13.552

Toezicht op de leerplicht is een wettelijke
taak voor gemeenten. Omdat het een vrij
specialistische taak is, en ook bijvoorbeeld
een leerplicht administratie dient te worden
bijgehouden (en geanalyseerd), is deze taak
op regionaal niveau uitbesteed door diverse
gemeenten, waaronder Oegstgeest aan het
RBL.
Het MBO onderwijs (een belangrijk
speerpunt voor het RBL) heeft een
regiofunctie (is grens-overschrijdend), en
daarbij vervult de RBL ook een functie.

48.054

Het is niet wenselijk om uitvoering van
de leerplicht naar de Leidse regio af te
schalen, omdat leerlingenstromen in
het voortgezet onderwijs, speciaal
onderwijs en het MBO de Leidse regio
overstijgen. Gezien het regionale
karakter van voortgezet en middelbaar
beroepsonderwijs is zelf doen ook geen
optie.

Er is geen sprake van overlap
of dubbelingen.

De urgentiecommissie valt onder de
afspraken die zijn gemaakt in het kader van
regionale woonruimteverdeling. Hier valt de
regionale commissie beroep en bezwaar hier
ook onder (deze taak is naar HR
gedelegeerd).

29.575
(=74% van
40.042)

Wat de woonruimteverdeling betreft, is
Holland Rijnland door het Rijk
aangewezen als de kernregio voor veel
van de corporaties, die erin werkzaam
zijn. Dat is één van de redenen om een
gezamenlijke woonruimteverdeling te
hebben in de vorm van één regionale
huisvestingsverordening en een
daaraan verbonden Woningnet.nl Dat
kan in principe anders, maar heeft geen
voordelen ten opzichte van de huidige
situatie voor wat betreft de
woonruimteverdeling. Een andere
reden is dat er sprake is van een
regionale woningmarkt.

Er is geen sprake van overlap
of dubbelingen.
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Regiotaxi
(collectief
vraagafhankelijk vervoer)

De Regiotaxi is een vraagafhankelijk vervoersssteem
voor de hele regio. Is zowel een aanvullende
voorziening op het reguliere openbaar vervoer, als
voorziening voor mensen met een beperking (Wmo).
Taak HR: contractbeheer en sturen op kwaliteit,
monitoring en evaluatie klachten, punctualiteit,
financiële afhandeling met de provincie en de
vervoerder.

Verkeersveiligheid

Coördinatie subsidieaanvragen Provinciale
Subsidieregeling Mobiliteit (PSM) en de Regionale
projecten Verkeersveiligheid (RPV). Doel: d.m.v.
gedragsbeïnvloeding aantal verkeersslachtoffers
terugdringen. HR biedt platform voor gemeenten en
subregio’s om kennis uit te wisselen over toepassing
van aanbevolen maatregelen, stimuleren om
maatregelen te nemen. Coördinatie
subsidieaanvragen voor regionale infrastructurele
projecten en voor project Duurzaam Veilig. Ook
verdeling van gelden tussen gemeenten en monitoring,
zorgdragen voor verantwoording aan subsidiegever.

Programma
TWO

Ondersteuning van het proces van transformatie en
inkoop jeugdhulp namens 13 gemeenten binnen HR
(dienstverleningsovereenkomst). TWO is de
inkooporganisatie voor jeugdhulp. Naast
ondersteuning en inkoop ook controle van facturen en
verantwoordingen en levert de TWO periodieke
managementrapportages aan gemeenten. Voor de
organisatie en inkoop van jeugdhulp stellen de 13
gemeenten een aparte Programmabegroting
Jeugdhulp op.

Er is een keuze gemaakt om deze
voorziening op de schaal van Holland
Rijnland te organiseren vanuit efficiency en
effectiviteit. Vervoer en verkeer houdt niet
op bij gemeentegrenzen; ook bespaart het
tijd en inzet om dit zelf in Oegstgeest te
doen.
De betreffende inwoners van Oegstgeest
kunnen op deze manier gebruik maken van
een regionaal dekkend vervoerssysteem.
Holland Rijnland verzorgt enkele
subsidieaanvragen namens de regio (omdat
dit door subsidiegever vereist is om dit op
regionaal niveau aan te vragen, niet door
individuele gemeenten).

1.128
(=3% van
40.042)

Zie toelichting bij ‘doelgroepenvervoer’.

Er is geen sprake van overlap
of dubbelingen.

29.575
(=23% van
40.042)

Holland Rijnland verzorgt enkele
subsidieaanvragen namens de regio
(omdat dit door subsidiegever vereist is
om dit op regionaal niveau aan te
vragen, niet door individuele
gemeenten) en zorgt voor verdeling. Op
dit moment zijn er geen kansrijke
alternatieven op een ander regionaal
schaalniveau. Dit proces is in het
verleden zo vastgelegd door de
provincie.

Er is geen sprake van overlap
of dubbelingen.

De ontwikkelingen in de Leidse regio
met betrekking tot de inkoop van
gespecialiseerde jeugdhulp leiden
vooralsnog niet tot een kansrijk
alternatief. We hebben de expertise en
technische infrastructuur van TWO
nodig om de inkoop van jeugdhulp te
garanderen. Mogelijk kan op langere
termijn worden overwogen om de
inkoop van gespecialiseerde jeugdhulp
in de Leidse regio te organiseren en de
werkzaamheden van TWO te beperken
tot de regionale gedwongen jeugdhulp.
Voor deze laatste categorie zijn we
wettelijk verplicht om dit regionaal te
blijven organiseren. Het is logisch om
dit door HR/TWO te laten uitvoeren.

Naar verwachting zal de
verdere samenwerking in de
Leidse regio gaan leiden tot
mogelijke overlap met
werkzaamheden op HRniveau. Op termijn kan de
subregio deels taken
overnemen van TWO (hier
kan pas over enkele jaren een
afweging worden gemaakt).
Zie verder onder de
kolommen
‘Ontwikkelingen/mogelijke
alternatieven’.

Daarnaast zorgt HR ook voor de verdeling
van de gelden tussen gemeenten, en
monitoring (vereiste bij subsidie, i.v.m.
verantwoording achteraf). Bijvoorbeeld bij
subsidie voor de lokale verkeersexamens bij
basisschoolleerlingen.
Bieden van jeugdhulp aan jeugdigen in
Oegstgeest.

104.036

Als inkooporganisatie is TWO van
groot belang voor de inkoop en het
accounthouderschap voor
regionale (gedwongen) jeugdhulp
en het declaratieverkeer inclusief
monitoring. Hoewel de
ontwikkelingen in de regio
mogelijk gaan leiden tot een
subregionale inkoop, dient TWO
als inkooporganisatie voor het
gedwongen kader behouden te
worden (wettelijke verplichting).
Ook bij subregionale inkoop is de
samenwerking met TWO gewenst,
teneinde de expertise en kennis te
benutten en een gezamenlijke
administratie te voeren (ten
behoeve van de aanbieders).

Voor de gespecialiseerde jeugdhulp is
het wel mogelijk om de diensten van
TWO af te bouwen. De Leidse regio kan
zelf een inkooporganisatie opbouwen.
De expertise en ervaring ontbreekt
evenwel op dit moment en kost relatief
meer dan inkoop via TWO.
Dit zal daarnaast leiden tot grotere
administratieve lasten voor de
aanbieders in de regio. De
gespecialiseerde jeugdhulpaanbieders
werken namelijk regionaal en krijgen
dan te maken met verschillende
‘systemen’ in de 4/5 subregio’s.
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Programma
cofinanciering

Uit het cofinancieringsfonds (in 2016 opgericht)
kunnen initiatieven van regionaal belang een impuls
krijgen. Voorwaarde is dat het grootste deel van de
benodigde investering door externe partijen wordt
gefinancierd. In 2019 wordt de effectiviteit van het
fonds geëvalueerd.

Programma
Overhead

Onlangs is er cofinanciering beschikbaar
gesteld voor het project Technolab, een
leerwerkbedrijf voor onderwijs, techniek,
wetenschap en talentontwikkeling.
Technolab wordt gevestigd op het
Oegstgeester gedeelte van het Bio Science
Park. Op deze wijze wordt het
techniekonderwijs in de regio versterkt.
Economie 071 zorgt voor (tijdelijke)
huisvesting, Holland Rijnland is
verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant
van het project.

11.576

Cofinanciering algemeen: een regionaal
fonds op de schaal van Holland Rijnland
is nuttig om op deze manier ‘massa’ te
creëren, voor andere partners om mee
te financieren.
V.w.b. technolab: Economie 071 zorgt
voor (tijdelijke) huisvesting, Holland
Rijnland is verantwoordelijk voor de
inhoudelijke kant van het project. In die
zin werkt het in elkaars verlengde.

Tot de overhead behoren:
- Leidinggevenden primair proces
- controle, informatie en beveiligingsbeleid
- Interne en externe communicatie
- bestuurszaken en bestuursondersteuning
- Documentatie en informatieverstrekking
- Managementondersteuning primair proces

61.831

N.v.t.

Programma
Frictie

Salariskosten van boventallige medewerkers na de
regorganisatie van Holland Rijnland (#Kracht 15).

6.574

N.v.t.

Programma
Overhead RBL

Dit zijn kosten voor overhead van het Regionaal
Bureau Leerplicht (zie boven). Te denken valt aan:
secretariaat, management, communicatie
applicatiebeheer en andere ondersteuning van de
consulenten leerplicht.

Zie onder RBL.

36.559

N.v.t.

Regionale
commissie
Beroep en
bezwaar

De regionale Commissie Beroep en Bezwaar
behandelt bezwaarschriften met betrekking tot
woonruimteverdeling, zoals tegen een afwijzing van
een urgentieverzoek. Deze commissie kent drie
kamers, één in Katwijk, één in Leiden (bij
Servicepunt71) en één in Alphen aan den Rijn.
Hierdoor wordt de reistijd voor bezwaarmakers in de
subregio’s beperkt. Voordeel van de regionale
bezwarencommissie is ook dat kennis en ervaring met
woonruimtezaken wordt gebundeld wat de
rechtsgelijkheid ook ten goede komt.
Als uitvloeisel van de herziening van de regionale
huisvestingsverordening (vaststelling juli 2019) wordt
op dit moment ook gekeken of de behandeling van
bezwaarschriften goed en toch goedkoper kan.

Net als de Urgentiecommissie
woonruimteverdeling valt de regionale
commissie Beroep en bezwaar onder de
afspraken die zijn gemaakt in het kader van
regionale woonruimteverdeling. Deze taak is
gedelegeerd naar Holland Rijnland.

Totaal
In percentage van begroting 2019 Oegstgeest
In percentage van totale bijdrage aan verbonden partijen Oegstgeest in 2019

2

3

9.226

Wat de woonruimteverdeling betreft, is
Holland Rijnland door het Rijk
aangewezen als de kernregio voor veel
van de corporaties, die erin werkzaam
zijn. Dat is één van de redenen om een
gezamenlijke woonruimteverdeling te
hebben in de vorm van één regionale
huisvestingsverordening en een
daaraan verbonden Woningnet.nl Dat
kan in principe anders, maar heeft geen
voordelen ten opzichte van de huidige
situatie voor wat betreft de
woonruimteverdeling. Een andere
reden is dat er sprake is van een
regionale woningmarkt.

Er is geen sprake van overlap
of dubbelingen.

375.803
2
0,7%
3

5%

Percentage van totaal bedrag aan lasten uit de begroting 2019 Oegstgeest, te weten € 56.143.000.
Zie het financiële overzicht in de paragraaf Verbonden partijen in de Programmabegroting 2019: de bijdrage aan verbonden partijen door Oegstgeest in 2019 is 7 365 000 euro.
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Regionaal investeringsfonds
Regionaal
Investerings
fonds (RIF)

Vanuit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) worden
de volgende regionale projecten gefinancierd:
RijnlandRoute, Hoogwaardig Openbaar Vervoer, het
programma Ontsluiting Greenport Duin- en
Bollenstreek, het Regionaal Groenprogramma en de
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM). Het
RIF is in 2007 opgericht, en aan dit fonds doen de
gemeenten mee die in 2008 deel uitmaakten van
4
Holland Rijnland. In de periode 2008 tot en met 2024
storten de deelnemende gemeenten in totaal 142,5
miljoen euro in dit fonds. Uiterlijk 31 december 2022
dienen de gelden van het RIF te worden besteed.

Het RIF is opgericht om gezamenlijk
regionale projecten met betrekking tot
leefbaarheid en mobiliteit uit te voeren en te
financieren. Daarbij zijn het regionale belang
en solidariteit het uitgangspunt. Dit
betekent dat de maatschappelijke
meerwaarde voor Oegstgeest voor het ene
project meer en duidelijker zal zijn dan het
andere. Projecten waar in ieder geval een
duidelijke maatschappelijke meerwaarde
voor Oegstgeest te benoemen, zijn:
Rijnlandroute, Hoogwaardig Openbeer
Vervoer en het regionaal groenprogramma.

In percentage van begroting 2019 Oegstgeest

In percentage van totale bijdrage aan verbonden partijen Oegstgeest in 2019

Bijdrage
Oegstgeest in
2019:
400.880
Totale bijdrage
Oegstgeest
aan RIF in
periode 2008
t/m 2019:
5
4.810.560

Er is in het verleden voor de schaal van
Holland Rijnland gekozen voor het RIF,
om deze regionale projecten te
realiseren. Op deze wijze worden nu
grootschalige regionale projecten zoals
de Rijnlandroute en Hoogwaardig
Openbaar Vervoer (HOV) gerealiseerd.
Hier liggen bestuurlijke en financiële
afspraken met provincie,
Rijkswaterstaat en de Holland Rijnland
gemeenten aan ten grondslag.

Er is geen sprake van overlap
of dubbelingen.

Bijdrage
Oegstgeest:
0,7%
6

Bijdrage
Oegstgeest:
5%

4

Voor de gemeente Kaag en Braassem geldt daarom dat zij alleen meebetalen voor het gebied van de voormalige gemeente Alkemade. Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn maken geel deel uit van het RIF.
Zie begroting 2019 Holland Rijnland, pagina 8.
6
Zie het financiële overzicht in de paragraaf Verbonden partijen in de Programmabegroting 2019: de bijdrage aan verbonden partijen door Oegstgeest in 2019 is 7 365 000 euro.
5
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