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Over de samenwerking
Regionale samenwerking Midden-Holland
De gemeenschappelijke regeling regio MiddenHolland heeft zich de afgelopen periode
getransformeerd tot netwerksamenwerking. Nu is
het een lichte regeling zonder personeel (is in dienst
van de gemeenten) en een kleine begroting met een
beperkt budget per bestuurlijke tafel voor lobby,
korte onderzoeksopdrachten en opstart van
projecten.
Principes
We werken samen aan de
hand van een aantal
principes:
 Samenwerken vanuit de
inhoud: We pakken die
dingen op die we samen
beter kunnen doen in een
verband waarin we elkaar
goed kunnen vinden.
 Meedoen is aan de
deelnemers: Gemeenten
bepalen zelf of zij
meedoen met een project:
Soms werk je samen met
drie dan weer met vijf,
soms met negen of meer
gemeenten.
 Samen met partners: We
werken per project samen
met partners in de
samenleving, bedrijfsleven
en meerdere gemeenten
op het daarvoor passende schaalniveau in het
Groene Hart.
 Gemeente neemt het besluit: In het regionaal
overleg bereiden we besluiten voor: Beslissingen
(over deelname, inzet van mensen en middelen)
worden genomen door de individuele gemeenten.
 Timing aansluiten P&C-cyclus gemeenten:
Voorstellen voor samenwerking worden in
regionale overleggen voorbereid voor besluiten in
de P&C-cyclus van de individuele gemeenten.
 Focus op doen: Voorstellen voor samenwerking
zijn concreet, SMART en urgent. Voor een goede
focus beperken we ons in het aantal projecten per
jaar. Via gerichte acties zorgen we voor

belangbehartiging van de deelnemende
gemeenten bij provincie en rijksoverheid.
 Focus op resultaat: We bespreken regelmatig
wat de samenwerking heeft opgeleverd. We
vieren successen en spreken elkaar aan als we
niet of onvoldoende tot resultaat komen.
Samenwerken vanuit de inhoud
De inhoudelijke samenwerking via de 5
programma’s staat centraal. Over de resultaten
en voortgang binnen deze programma’s wordt u

onder andere via elke nieuwsbrief op de hoogte
gehouden.
Waarop wordt samengewerkt bepalen de vijf
gemeenten. Ieder heeft zijn eigen rol daarin.
 College van B en W en raad: besluitvorming
 Klankbordgroep raden: vertegenwoordiging
van raden
 Voorzittersoverleg (voorzitters 5
programma’s/ bestuurlijke overleggen):
afstemmen inhoud en onder andere
voortgang, raakvlakken, kansen en
afstemmen lobby
 Regionaal platform: Afstemming van de
lobby; programma overstijgende
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Over de samenwerking
onderwerpen; de samenhang met AGW en andere
bovenregionale zaken. Het algemeen bestuur:
besluitvorming hulpconstruct GR
 Burgemeesters: hebben plaats in het dagelijks
bestuur: Besturing hulpconstruct GR
 Regionaal secretarissen overleg RSO
(gemeentesecretarissen): Voortgang proces per
programma en afstemming van de regionale
personele inzet per programma
 Ambtelijk: Regionaal programmasecretarissen en
Strategisch adviseurs van de gemeenten

en slappe bodem en vrijetijd, water en groen
(recreatie).
Ook zijn we verbonden aan het netwerk
Zuidelijke Randstad, waarin provincie; MRDH;
gemeenten Den Haag en Rotterdam;
Drechtsteden en Holland Rijnland acteren.
Vanuit het netwerk Zuidelijke Randstad hebben
we (via de provincie) inbreng in landelijk beleid
(en budget) van het Meerjarenprogramma
Infrastructuur, Ruimte en Transport van het Rijk
(BO MIRT).

Strategisch netwerk regionale samenwerking
De samenwerking strekt verder dan alleen onze
regio. We zijn onderdeel van een groter speelveld.

Daarnaast faciliteren we het, vanuit MiddenHolland ontstaan, Platform Slappe Bodem. Dat is

Samen met gemeenten Alphen aan den Rijn en
Woerden hebben we een bestuursovereenkomst
gesloten met de provincie om bepaalde projecten
een impuls te geven. Op economisch gebied doen
we dat onder de noemer Groene Hart werkt!;
daarnaast werken we samen op het gebied van infra

inmiddels een landelijk netwerk van gemeenten
en waterschappen, waarin in nauwe
samenwerking met kennisinstellingen en
marktpartijen gewerkt wordt aan structurele en
integrale aanpak van de gevolgen van
verzakkende veenbodem.
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Resultaten vanuit de programma’s
Lees hier over waaraan wordt gewerkt binnen de programma’s van Regio Midden-Holland… Wat doet de regio voor u?
ECONOMIE, ONDERWIJS EN
ARBEIDSMARKT
Zienswijze Midden-Holland op partiële herziening
Visie Ruimte en Mobiliteit (provincie Zuid-Holland)
De Visie ruimte en mobiliteit (VRM) is een
structuurvisie op provinciaal niveau en bevat de
hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid. De hoofdlijnen
van de herziening van de Visie Ruimte en Mobiliteit
zijn namens de provincie Zuid-Holland toegelicht
tijdens een overleg op 7 December 2017. In het
bijzonder is ingegaan op de uitbreiding van het
provinciale ruimtelijk instrumentarium bij de
ontwikkeling van een bedrijventerreinenstrategie.
Namens het triple helixoverleg is het belang
benadrukt van een tijdige en zorgvuldige
afstemming tussen het provinciebestuur en de leden
van dit economisch overleg.
Volgens afspraak hebben de samenwerkende
gemeenten in Midden-Holland regionaal een
zienswijze op dit Ontwerp ingediend. Deze
zienswijze is integraal opgesteld met alle betrokken
bestuurlijke programma’s van de regionale
samenwerking.
Vanuit economische invalshoek is namens de regio
Midden-Holland onder andere nadrukkelijk aandacht
gevraagd voor de aantrekkingskracht en versterking
van de bestaande lokale en regionale detailhandel.
Regionale bedrijventerreinenstrategie
Namens het Bestuurlijk Overleg Economie Onderwijs
Arbeidsmarkt Midden-Holland coördineert de
gemeente Krimpenerwaard de totstandkoming van
de nieuwe regionale bedrijventerreinenstrategie.
Met deze strategie willen de gezamenlijke
gemeenten een kwalitatieve verdieping maken van
de cijfers uit de provinciale behoefteraming
bedrijventerreinen.
De regiorapportage Midden-Holland van de
behoefteraming is eerder gepresenteerd bij de
raadsledenbijeenkomst in mei 2017.

Met de concretisering van die cijfers naar de
regio Midden-Holland willen de gemeenten grip
krijgen op locatie-eisen en wensen van sectoren
in de prognose voor deze regio.
Belangrijk is dat de kwaliteiten van deze
terreinen goed in beeld komen en beoordeeld
worden op verschillende aspecten die voor
doelgroepen in deze regio relevant zijn.
Voor de totstandkoming van deze
bedrijventerreinenstrategie is gekozen voor de
Stec-groep. Op dit moment wordt gewerkt aan
de analyse en zal een bezoek worden gebracht
aan de bedrijventerreinen in de regio.
Programma Smart Manufacturing Zuid-Holland
De provincie Zuid-Holland wil met het
innovatieprogramma Smart Manufacturing ZuidHolland (SMITZH) ondernemers die dat willen,
ondersteunen bij alle vragen over vernieuwing
van de maakindustrie. Van kennis tot uitvoering.
Het programma SMITZH biedt de mogelijkheid
aan ondernemers om met name het midden- en
kleinbedrijf concurrerend en duurzaam te
ondersteunen. ‘Smart manufacturing’ doelt op
het automatiseren, robotiseren en digitaliseren
van productie, bijvoorbeeld door
kennisuitwisseling over het beschikbaar krijgen
van nieuwe technologie, bijscholing van
personeel en financiering van de daarvoor
benodigde middelen.
Met een praktische en laagdrempelige aanpak
kunnen ondernemers uit vooral het midden- en
kleinbedrijf desgewenst gebruik maken van de
kennis van organisaties als TNO, het ministerie
van Economische Zaken en Klimaat,
InnovationQuarter en de Metropoolregio
Rotterdam Den Haag.
Op grond van afspraken in het triple
helixoverleg van 8 februari 2018 wordt de
belangstelling uit het bedrijfsleven in de regio
Midden-Holland voor dit initiatief
geïnventariseerd.
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Resultaten vanuit de programma’s
Consultatie van provincie over nieuwe kaders
kantorenbeleid
Tijdens de provinciale consultatie over de nieuwe
kaders voor het provinciale kantorenbeleid hebben
de vertegenwoordigers van onderwijs, bedrijfsleven
en gemeenten (‘triple helix’) aan de provincie hun
inbreng geformuleerd. De kantorenmarkt is sterk in
ontwikkeling en is grillig te voorspellen. Wel zijn er
een aantal trends waarmee rekening moet worden
gehouden. In de achterliggende behoefteraming,
uitgevoerd door de Stec Groep in opdracht van de
provincie, zijn de trends uitgebreid beschreven.
Denk aan de doorontwikkeling van het Nieuwe
Werken, de opkomst van flexkantoren en business
centers met flexibele verhuur van kleinschalige units
en de opkomst van niches zoals creatieve industrie,
zorgeconomie en kennisintensieve zzp-ers.

Positieve eerste resultaten 'Kom binnen bij
bedrijven' campagne 2018
Van 9 tot en met 14 april ontvingen bedrijven en
organisaties in het Groene Hart mensen die op
zoek zijn naar betaald werk, een leerwerkplek,
stageplaats of werkervaringsplaats,
vrijwilligerswerk of een praktijkopdracht voor
school.
De jaarlijkse ‘Kom binnen bij bedrijven’
campagne heeft een sterk positief effect op de
regionale economie. Werkzoekenden konden
namelijk ook werkgevers in andere gemeenten
bezoeken. Het ging om bedrijven en organisaties
uit de gemeentes Alphen aan den Rijn,
Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard,
Oudewater, Waddinxveen, Woerden en
Zuidplas.

Aan de provincie is vanuit het triple helixoverleg
nadrukkelijk meegegeven dat lokale/kleine kantoren
(< 1.000 m2) geen provinciaal belang zijn, maar dat
gemeenten hierin eigen bewegingsruimte moeten
hebben. Voor de kantorenmarkt in Midden-Holland
is het belangrijk om een balans te vinden tussen het
benutten en aantrekkelijk houden van bestaande
kantoren(locaties) en waar nodig nieuwbouw voor
kantoren te kunnen realiseren. Zoals tijdens het
triple helix overleg op 8 februari is afgesproken, is
een schriftelijke reactie vanuit de regio aan de
provincie aangeboden [link naar brief aan GS].
Midden-Holland heeft hierin suggesties gedaan voor
de op te stellen regionale kantorenstrategieën.

De eerste resultaten zijn positief: 294 bedrijven
en organisaties uit acht gemeenten deden mee
en kregen 1.324 bedrijfsbezoeken aangemeld.
Op basis van een eerste enquête blijkt dat 25
mensen een betaalde baan vonden, 17 een
leerwerkplek of werkervaringsplaats, 6 een
stageplaats en 11 mensen vonden
vrijwilligerswerk. Een paar weken sinds de open
dagen zijn nog tal van vervolggesprekken en
trajecten met potentiële kandidaten gaande.

Leerwerkbedrijf Krimpenerwaard
Om een bijdrage te leveren aan een vitale woonwerk- en leefomgeving is in de gemeente
Krimpenerwaard een initiatief gestart voor een
Leerwerkbedrijf. In het Leerwerkbedrijf werken
ondernemers, onderwijs en overheid samen om een
onderwijs-/ leerwerkomgeving te realiseren voor
diverse doelgroepen. Aanleiding om dit initiatief te
starten zijn onder andere vergrijzing van het
personeelsbestand bij bedrijven en certificeren en
perspectief bieden op werk voor vroegtijdig
schoolverlaters. Een uitgebreide toelichting op dit
initiatief vindt u in de presentatie.

De voorlopige maatschappelijke meerwaarde
van de ‘Kom binnen bij bedrijven’ campagne is
417.500 euro. Dit is de waarde die gemeentes,
bedrijven en organisaties geven aan het
gezamenlijk organiseren van deze dag en de
kosten die zij daarmee fictief besparen. De
nadruk ligt op het stimuleren van de regionale
economie en het in contact brengen van
werkzoekenden met werkgevers. De voorlopige
maatschappelijke meerwaarde is bepaald aan de
hand van het aantal bedrijven dat heeft
gereageerd op de eerste enquête. In juni wordt
nogmaals onderzocht hoeveel concrete matches
er bijgekomen zijn.
Meer informatie: kombinnenbijbedrijven.nl
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Resultaten vanuit de programma’s
RUIMTE EN WONEN
Integrale zienswijze op herziening Visie Ruimte en
Mobiliteit
De Visie ruimte en mobiliteit (VRM) is een
structuurvisie op provinciaal niveau en bevat de
hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid. De provincie is
bezig de bestaande visie gedeeltelijk te herzien.
Volgens afspraak hebben de samenwerkende
gemeenten in Midden-Holland regionaal een
zienswijze op de ontwerp–wijziging ingediend. Deze
zienswijze is integraal opgesteld met alle betrokken
bestuurlijke programma’s van de regionale
samenwerking.
Op 18 april heeft de voorzitter van het bestuurlijk
overleg Ruimte en Wonen, Lex Hofstra, namens
regio Midden-Holland ingesproken tijdens de
hoorzitting. Op het gebied van wonen heeft hij daar
onder andere gepleit voor vertrouwen in de regio
die zelf verantwoordelijkheid neemt voor passende
woningen voor ons gebied, afgewogen met andere
belangen. Midden-Holland maakt keuzes die passen
bij de lokale en regionale situatie, in lijn met de Visie
Ruimte en Mobiliteit. Al die afwegingen worden
meegenomen/ vertaald in onze actualisering van de
Regionale Agenda Wonen.
Bidboek integrale ontwikkeling Zuidplas
Tijdens het bestuurlijk overleg Ruimte en Wonen op
12 februari is het bidboek Integrale ontwikkeling
Zuidplas door gemeente Zuidplas toegelicht. De
ambities en omvang van het bid staan opgenomen in
het bidboek. Het bid is uitgebracht aan de provincie
Zuid-Holland voor het aandeel van Zuidplas in de
woningbouwopgave tot 2030.
Deze ontwikkeling kan positief bijdragen aan de
regionale doelstellingen. Het bestuurlijk overleg
spreekt af informatie over de
verstedelijkingsambities van de gemeenten te delen
en hierin zoveel mogelijk regionaal op te trekken.
Regionale afstemming over lokale omgevingsvisies
van de gemeenten
Gemeenten bereiden zich voor op de komst van de
Omgevingswet. Tijdens een collegebijeenkomst in
juni vorig jaar zijn de colleges geïnformeerd over de
mogelijkheden van regionale samenwerking met
betrekking tot de lokale omgevingsvisies.

Dit heeft geleid tot een procesvoorstel dat is
besproken in het bestuurlijk overleg Ruimte en
Wonen. Inmiddels is gestart met fase 0 uit dit
proces; de inventarisatie van onderwerpen die
zich lenen voor regionale afstemming en
onderwerpen die lokaal moeten blijven. Deze
inventarisatie zal met alle beleidsterreinen
plaatsvinden, om de integraliteit die volgens de
Omgevingswet wordt nagestreefd te
waarborgen. In het BO Ruimte Wonen van 23
april is besloten om op basis van de
inventarisatie fase 1 in te gaan: een bestuurlijke
consultatie in alle regionale overleggen.
Regionale Agenda Wonen Midden-Holland
Al eerder heeft het Bestuurlijk Overleg Ruimte
Wonen Midden-Holland afgesproken om de
actualisatie van de Regionale Agenda Wonen
Midden-Holland ter hand te nemen. De
bestaande Regionale Agenda Wonen MiddenHolland heeft een looptijd tot eind 2018.
De Regionale Agenda Wonen bevat afspraken
tussen gemeenten om te werken aan een
passend, duurzaam en divers woningaanbod in
een aantrekkelijk en gevarieerd woonklimaat.
Alleen al door veranderingen op de
woningmarkt is het tijd om de Agenda Wonen te
actualiseren. De toenemende woningvraag in de
provincie en de grote tekorten aan woningen in
de Randstad hebben ook hun effect op de
woningmarkt in de gemeenten in deze regio. Dit
zal een van de onderwerpen zijn in de te
actualiseren Regionale Agenda Wonen.
De gemeenten willen de actualisatie vormgeven
met organisaties die bij de uitvoering van de
Regionale Agenda Wonen betrokken zijn.
Bijvoorbeeld huurdersverenigingen en
woningcorporaties, zorgpartijen en
marktpartijen.
Ook consultatie van de gemeenteraden in
Midden-Holland maakt deel uit van het
zorgvuldig proces voor de actualisatie. De
verwachting is dat de eindversie van de
geactualiseerde Regionale Agenda Wonen
Midden-Holland eind 2018 in concept ter
bestuurlijke bespreking kan worden
aangeboden.
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Resultaten vanuit de programma’s
Regionaal Woningbouw Programma en Monitor
Wonen
Het college van gedeputeerde staten heeft een
aantal belangrijke onderdelen van de Regionale
Projectenlijst Woningbouw (ingediend bij
Gedeputeerde Staten per 1 juli 2017) aanvaard. Ook
de Monitor Woningbouw Midden-Holland is door
Gedeputeerde Staten aanvaard. De Regionale
Projectenlijst Woningbouw Midden-Holland geeft
een inzicht in woningbouwplannen van de
gemeenten in Midden-Holland.
Voor de gemeenten in Midden-Holland betekent de
aanvaarding van de betreffende
woningbouwplannen dat zij die niet meer
afzonderlijk ter goedkeuring aan de provincie
hoeven voor te leggen als het gaat om het bepalen
van de behoefte. De aanvaarding geldt tot 1
december 2018.
De Monitor geeft inzicht in de voortgang van de
regionale woningbouw.

Voorbereidingen voor regiodeal rondom
bodemdaling
In het regeerakkoord zijn middelen gereserveerd
(eenmalig € 950 miljoen) om regionale knelpunten
aan te pakken in de periode 2018 tot en met 2022,
aangeduid als ‘de regio-envelop’. In datzelfde
regeerakkoord staan ook al 6 thema’s benoemd die
hier in elk geval onder vallen, maar dan resteert er
nog steeds ruimte om ook andere regionale
knelpunten aan te pakken. Hiervoor wil het Rijk gaan
werken met het instrument van een regiodeal.
Verkenning regiodeal bodemdaling
In de klankbordgroep AGW is met veel belangstelling
kennis genomen van de mogelijkheden die het
regeerakkoord biedt, met name gezien de
bodemdaling die zo kenmerkend is voor veel
gemeenten in het Groene Hart en die niet opgelost
kan worden zonder de hulp van medeoverheden.
Dat vormde in december 2017 de aanleiding om de
minister van LNV – in wiens portefeuille de regionale
aanpak is beland – uit te nodigen voor een
werkbezoek om samen de mogelijkheden van een

regiodeal te verkennen. Dit werkbezoek, waar
ook de staatssecretaris van IenW aan deelnam,
vond plaats op 12 februari jl.
Coalitiegenoten
Ondertussen werken Alphen aan den Rijn,
Gouda en Woerden samen met de provincie
Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van
Rijnland aan een voorstel voor een regiodeal
over bodemdaling. Mogelijk sluit ook de
provincie Utrecht nog als partner aan. Zij doen
dat niet alleen: op de achtergrond zijn veel meer
partijen betrokken, zoals het Platform Slappe
Bodem, gemeenten in de regio Midden-Holland,
Deltares en Rijkswaterstaat. Aan Rijkszijde zijn
inmiddels vier departementen betrokken: naast
LNV en IenW zijn dat BZK en EZK.
Vier thema’s in beeld
Er zijn vier thema’s in beeld voor de regiodeal:
 vernieuwd ondernemerschap voor agrarische
bedrijven
 bijdrage aan klimaatmaatregelen en CO2reductie
 toekomstbestendig bouwen en wonen in
veengebied
 nationale kennisontwikkeling met testsites in
het Groene hart
Belangrijke randvoorwaarden bij de nadere
uitwerking zijn o.a. een goede aansluiting bij
landelijke agenda’s, cofinanciering en de
beschikbaarheid van leereffecten voor de rest
van het land. Meer informatie over de criteria
voor regiodeals is te vinden in een brief aan de
Tweede Kamer van 19 februari jl. (stand van
zaken regio-envelop) en op Rijksoverheid.nl.
Het Rijk zal een tweede brief uitbrengen op
korte termijn, waarin het proces voor het
indienen van regiodeals zal worden omschreven.
De verwachting is dat hiervoor een
selectieproces ontworpen wordt, waarbij in
eerste instantie een bondige inbreng op papier
(2-pager) wordt gevraagd en in het najaar een
bestuurlijke pitch moet worden gehouden. Dat
betekent dat eind 2018 waarschijnlijk bekend
wordt of de regiodeal rondom bodemdaling een
feit wordt; in elk geval zijn de leden van de
klankbordgroep AGW hier hoopvol over.
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Resultaten vanuit de programma’s
Uitvoeringsprogramma en jaarverslag Platform
Slappe bodem
Het jaarverslag van het succesvolle jaar 2017 is
gebundeld met het Activiteitenplan 2018 en
is hier beschikbaar.
De agenda is voor 2018
goed gevuld, want ondanks
de flinke voortgang zijn de
doelen van het platform
slappe bodem nog niet
bereikt. Voorzitter Hilde
Niezen zegt daarover in het
voorwoord: 2017 was voor
het Platform Slappe Bodem
om meer redenen een jaar
om met warmte op terug
te kijken. De verkiezingen
van de Tweede Kamer en
de daaropvolgende
kabinetsformatie hebben
geleid tot meer aandacht
voor bodemdaling bij het Rijk. Daarmee is het
streven van het Platform Slappe Bodem om een
nationale strategie bodemdaling weer iets dichterbij
gekomen.
Het Platform Slappe Bodem wil zich in 2018 verder
ontwikkelen als het nationale netwerk voor
overheden die met veenbodemdaling te maken
hebben. Samenwerking
tussen overheden en met kennisinstellingen,
marktpartijen en inwoners en het breed agenderen
van het thema blijven de hoofdzaken waarmee het
platform zich bezighoudt.

kunnen ergens terecht als het plotseling slechter
gaat. Cliënten zijn vanaf de eerste stap betrokken
geweest bij het opzetten van de aanpak.
Samenwerking tussen gemeenten, zorgorganisaties
en met de woningcorporaties is essentieel in
‘Gewoon thuis’. De woningcorporaties zorgen voor
huisvesting, zij hebben intensief contact met de
begeleiders van cliënten. Zorgorganisaties kunnen
door samen te werken 24-uurs bereikbaarheid
waarborgen. In de samenwerking tussen gemeenten
en zorgorganisaties staat vertrouwen voorop.
De gemeenten in Midden-Holland lopen al vooruit
op de voorgenomen herverdeling van de middelen
voor beschermd wonen. Vanuit het budget
beschermd wonen betaalt de centrumgemeente
Gouda enkel de bedden. Alle overige intensief
specialistische zorg die in de wijk, of vanuit een
kleinschalig wooninitiatief, wordt geboden aan
inwoners met een ernstige psychische
kwetsbaarheid wordt lokaal geïndiceerd en betaald,
inclusief de overbruggingszorg. Deze kosten worden
(vanuit het budget beschermd wonen) vergoed. Zo
leren alle gemeenten de doelgroep kennen. Een
succes van de aanpak ‘Gewoon thuis’ is dat de
wachtlijst voor beschermd wonen in ruim een jaar
tijd is teruggebracht van zestig naar minder dan
twintig mensen. Lees het VNG artikel.

SOCIAAL DOMEIN

Regio Midden-Holland behaalt A-score op
terugbrengen administratieve lasten
De programmadirecteur Informatievoorziening
Sociaal Domein van de VNG, Reinier ter Kuile, heeft
in het Bestuurlijk overleg Sociaal Domein een
toelichting gegeven op het uitgevoerde onderzoek
in Midden-Holland naar het proces van contract tot
controle bij zorgtrajecten. In een eerdere fase van
dit periodiek onderzoek naar de

VNG: “Vernieuwing beschermd wonen is ver in
Midden-Holland”
De VNG heeft een publicatie gedaan met daarin
aandacht voor de succesvolle aanpak van de
transformatie beschermd wonen in de regio Midden
-Holland. De kern van deze aanpak (‘Gewoon thuis’
genoemd) is dat cliënten met een psychische en
sociale kwetsbaarheid wonen in de wijk. Zorg en
begeleiding zijn 24 uur beschikbaar en cliënten

Informatievoorziening Sociaal Domein (ISD) in 2017
bleek dat de regio ten aanzien van het
berichtenverkeer/facturatie en de controleaanpak
nog een weg te gaan had, hetgeen tot uitdrukking
werd gebracht in een monitor in een (lage) D score.
Reinier ter Kuile constateerde in het Bestuurlijk
overleg Sociaal Domein van 15 maart dat er in
Midden-Holland sindsdien keihard gewerkt is aan
verbeteringen in dit proces.
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Resultaten vanuit de programma’s
Dat is duidelijk
geworden in de laatste
ISD-meting van de VNG
die leidde tot het
behalen van de hoogste
score (A score). Een
mooi resultaat waarmee
de betrokkenen in de
regio werden
gefeliciteerd.
Programmadirecteur Informatievoorziening Sociaal
Domein van de VNG,
Reinier ter Kuile

Programma Sociaal Domein Midden-Holland 2018
Het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein heeft het
‘Dynamisch Programma Sociaal Domein MiddenHolland 2018’ vastgesteld. In 2012 zijn de
gemeenten in Midden-Holland gezamenlijk gestart
zich voor te bereiden op de decentralisaties.
Inmiddels is er een regionaal kader, een regionale
contractmanagement-organisatie in de nieuwe
Regionale Dienstverlening Sociaal domein (RDS) en
op inhoudelijk gebied is in 2017 de inkoop voor de
diensten op gebied van Jeugdhulp, Wmo en
Beschermd Wonen afgerond. Dit is een goed
voorbeeld van de wijze waarop gezamenlijk wordt
vormgegeven aan de transformatie in het sociaal
domein.
Agenda 2018
In 2018 is het vooral tijd om de transformatie van
het sociaal domein verder vorm te geven nu de
bedrijfsmatige kant van het sociaal domein zijn
beslag heeft gekregen. Hiertoe biedt het
Programma voor 2018 een ontwikkelagenda met de
onderwerpen die de komende jaren de meeste
aandacht vragen in haar doorontwikkeling.
 Overgangsplan Maatschappelijke Zorg en
Beschermd Wonen: Hoewel de invoeringsdatum
nog op zich laat wachten, is het duidelijk dat de
taken van de centrumgemeente op het gebied
van Maatschappelijke Zorg en Beschermd Wonen
overgedragen zullen worden aan o.a. de
gemeenten. Hoe bereiden wij ons daarop voor,









welke bestuurlijke keuzes willen en kunnen we
nemen in dit dossier?
Gedwongen kader jeugd: Voor de gemeenten is
het gedwongen kader een grote nieuwe taak met
het vrij nieuwe veld van Justitie. Er is tijd nodig
om ons goed te verdiepen in welke plek deze
taak heeft in het geheel. Hoe willen en kunnen
wij omgaan met de andere spelers in dit veld.
Wat is onze rol en wat is er nodig om aan de
voorkant de zaken zo goed te regelen dat zo min
mogelijk sprake hoeft te zijn van een gedwongen
kader.
Passend onderwijs en Jeugdzorg: Vanuit de
samenwerkingsverbanden onderwijs wordt een
kader voorgesteld in de ondersteuningsplannen
van het verband. Hierbij wordt in toenemende
mate ingezet op meer verbinding tussen het
domein van het onderwijs en die van de
hulpverlening. Samen gaan we verkennen op
basis van welke principes deze verbinding tot
stand kan en moet komen, wie heeft welke rol en
wat verwachten we eigenlijk van elkaar. En hoe
zitten de afzonderlijke gemeenten eigenlijk in dit
dossier?
Vervoer: Als er ergens een domein is dat nog
veel in ontwikkeling is, is dat het vervoer. Het
wordt zelfs al de vierde decentralisatie genoemd.
Wat is in dit dossier onze stip op de horizon?
Welke functie moet het vervoer in onze dorpen
en steden spelen?
Q-rapportages: naast de inhoudelijke
onderwerpen van de ontwikkelagenda zal eens
per kwartaal een Q-rapportage verschijnen
waarin de cijfers van de inkoop verwerkt zijn,
maar ook een kenschets van de wijze waarop
lokaal de toegang is geregeld (hoe is de toegang
en de samenwerking in het sociaal team
geregeld?).

Met deze regionale agenda creëren we een setting
waarin we steeds beter weten wat ons bindt, waar
we samen verschil kunnen maken en waar
individuele krachten liggen. We doen dit vooral ook
met partners in het sociaal domein. In bestaande
en nieuwe netwerken zetten we ons in om zo de
beste en betaalbare zorg en ondersteuning voor
onze inwoners te kunnen blijven bieden.
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Resultaten vanuit de programma’s
De Sociëteit en learning community
Nieuw in 2018 wordt de Sociëteit 0-100 van MiddenHolland. Een dynamische inspirerende omgeving
waar de partners in het sociaal domein van MiddenHolland elkaar ontmoeten. Bestuurders van
gemeenten, zorg- en welzijn-aanbieders,
zorgverzekeraar, zorgkantoor en cliëntorganisaties
ontmoeten elkaar (fysiek) op een aantal momenten
in het jaar.
De Sociëteit richt zich op praktische oplossingen in
casuïstiek, op inspiratie en op het gezamenlijk
doorbreken van belemmeringen in de
systeemwereld van het sociaal domein.
De Sociëteit wordt verbonden met het digitaal
platform voor professionals in het sociaal domein
van Midden-Holland; de regionale Learning
Community, waarmee in 2016 is gestart.
Onderwerpen uit de (fysieke) Sociëteit krijgen een
plek op dit digitale platform en worden actief
beleefd door alle professionals en daarmee breder
gedeeld dan alleen bestuurlijk.
Hierdoor wordt kennis en kunde ontsloten over
domeinen, organisaties en functies/rollen heen,
waardoor er gezamenlijk commitment ontstaat en
richting wordt gekozen bij transformatie-uitdagingen
in Midden-Holland.
Overgangsplan van de maatschappelijke zorg
In 2016 is een Regionaal kader Maatschappelijke
Zorg 2017-2020 vastgesteld met de volgende
ambitie: “Kwetsbare inwoners in de regio MiddenHolland wonen passend en zo zelfstandig mogelijk,
hebben passende ondersteuning en participeren
naar vermogen.” Met als uitgangspunt ‘zo lokaal als
mogelijk en regionaal waar nodig’ is voor de
realisatie van deze ambitie ingezet op 4 actielijnen:
1) Herstel van eigen kracht
2) Lokale steunstructuur op orde
3) Adequate ambulante zorg en ondersteuning(en)
4) Een veilig vangnet voor wie dat echt nodig heeft.
Daarbij is afgesproken dat alle gemeenten
verantwoordelijk zijn voor hun inwoners en dat we
gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een dekkend
zorgaanbod. Dit met als uitgangspunt zo lokaal als
mogelijk en regionaal waar nodig. Momenteel heeft
de gemeente Gouda nog een centrumgemeentepositie.

De bedoeling is dat er een doordecentralisatie
plaats gaat vinden van taken en bijbehorend
budget voor de maatschappelijke opvang en
beschermd wonen. Landelijk zullen de middelen
hiervoor met een zogenoemd objectief
verdeelmodel verdeeld worden over alle
gemeenten. Anticiperend op deze herverdeling van
middelen is - in het verlengde van het regionaal
kader Maatschappelijke Zorg - een ‘Regionaal
Overgangsplan Maatschappelijke Zorg’ uitgewerkt
en in mei 2017 vastgesteld.
Er is hard gewerkt om de doelen, ambities en acties
die met elkaar zijn afgesproken in praktijk te
brengen. Een goed voorbeeld daarvan is het project
‘Gewoon Thuis’. Daarmee is een flinke slag gemaakt
met het langer thuis wonen en weer sneller thuis
laten wonen van inwoners met een (ernstige)
psychische kwetsbaarheid. Met als resultaat dat de
wachtlijst voor beschermd wonen flink omlaag is
gegaan. Andere voorbeelden zijn initiatieven als het
Bruisnest in Waddinxveen en de Skaeve huse in
Krimpenerwaard. Wat vooral wordt geconstateerd
is dat de samenwerking in de regio goed is
opgepakt en de regiogemeenten zich ook erg
betrokken voelen. Dat maakt dat de transformatie
ook voortvarend wordt opgepakt en wordt
geregeld wat daarvoor nodig is.
In het bestuurlijk overleg Sociaal Domein is
gediscussieerd en gekomen tot de volgende
uitkomsten:
 een gezamenlijke ambitie tot verregaande
ambulantisering. Zowel op het terrein van
beschermd wonen als de maatschappelijke
opvang en met een lokale invulling per dorp/
gemeenschap.
 uitgangspunt is de inclusieve samenleving. brede
voorkeur om per direct met deze ambitie aan de
slag te gaan en daarin niet de landelijke
ontwikkelingen af te wachten.
Vooruitblik
Afgesproken is om de hier uitgesproken ambitie te
vertalen naar lokale meerjarenplannen die
regionaal zijn afgestemd. Daarnaast zal het
overgangsplan geactualiseerd moeten worden.
Voor de lokale plannen kan het voor regio MiddenHolland door RIGO opgestelde rapport Van
beschermd tot zelfstandig wonen ook als
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Resultaten vanuit de programma’s
inspiratiebron worden gebruikt. Een belangrijke
opgave hierin is bijvoorbeeld de regionale spreiding
en opbouw van verschillende vormen van beschut
wonen. Elke gemeente gaat hiermee aan de slag.

VERKEER EN VERVOER
Regio wil versnelling verbreding A20 tussen
Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda
De Provincie Zuid-Holland, Regio Midden Holland en
gemeenten Zuidplas, Gouda, Waddinxveen,
Rotterdam, Krimpenerwaard en BodegravenReeuwijk willen de aanpak van de rijksweg A20
tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda met
maximaal twee jaar versnellen door de kosten voor
versnelling vanuit de regio te financieren (door het
Rijk worden de lagere overheden aangeduid als “de
regio”). Dat betekent dat de verbreding eerder kan
starten, omdat de rijksgelden voor de verbreding
pas in 2023 beschikbaar komen. Zij verzoeken de
Minister van Infrastructuur en Waterstaat nu de
haalbaarheid van versnelling te onderzoeken en
daar vervolgens vóór oktober 2018 een besluit over
te nemen.
Floor Vermeulen, gedeputeerde Verkeer en Vervoer
in Zuid-Holland: “De betrokken gemeenten hebben
een financiële bijdrage toegezegd om het project te
versnellen. Ook de provincie draagt graag bij. Niet
alleen regionaal, maar ook landelijk beperkt het
huidige knelpunt de economische groei. Hoe eerder
het knelpunt wordt aangepakt, hoe beter.”
De partijen uit de regio benadrukken de noodzaak
van een versnelde aanpak van dit deel van de A20.
De A20 is een cruciale route voor het internationale
goederenvervoer tussen Rotterdam en Duitsland.
Het deel tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en
Gouda is een groot knelpunt. Door de aantrekkende
economie groeit het autoverkeer, waardoor het
doorstromingsprobleem verder toeneemt. Ook de
verkeersveiligheid moet worden verbeterd. Voor de
gemeenten aan de A20 tussen Nieuwerkerk aan den
IJssel en Gouda leiden de dagelijkse files tot een
slechte bereikbaarheid, wat indirect leidt tot een
minder aantrekkelijk vestigingsklimaat.
Met verbreding van de rijksweg naar 2x3 rijstroken

wordt de doorstroming van het verkeer, de
verkeersveiligheid en de bereikbaarheid tussen
Rotterdam en Utrecht, maar ook die van de regio
Midden-Holland verbeterd.
Sneller is mogelijk door voorfinanciering
De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft
voor de aanpak van de A20 € 175 miljoen
gereserveerd. Het bedrag komt echter pas in 2023
beschikbaar. Door de realisatiekosten voor te
financieren, kan het project met maximaal twee jaar
naar voren worden gehaald. De provincie en
betrokken gemeenten hebben toegezegd bij te
dragen in de kosten van de versnelling. De
toezeggingen gelden onder voorbehoud van
goedkeuring door gemeenteraden en Provinciale
Staten.
In een regionale zienswijze is door de
regiogemeenten onderstreept dat de verbreding van
de doorstroming op de A20 van groot belang is,
maar wordt ook aandacht gevraagd voor de effecten
op het onderliggende wegennet. Een verbeterde
doorstroming op de A20 mag niet leiden tot een
verslechtering van de bereikbaarheid van Gouda en
de regio Midden-Holland. In de zienswijze van
gemeente Gouda is één van de denkrichtingen
waarbij de toerit Gouda in Westelijke richting zou
verdwijnen reden voor zorg.
Een besluit over versnelling van de A20 tussen
Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda wordt
vastgelegd in een te sluiten bestuursovereenkomst
tussen het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat en de Regio in januari 2019.
Meer informatie over de aanpak A20 is hier te
vinden.
Regionaal Verkeers- en Vervoersplan
De aanpak van de A20 is een van de projecten uit
het in 2017 vastgestelde Regionaal Verkeers- en
Vervoersplan (RVVP) van Regio Midden-Holland. Dit
plan heeft een tijdshorizon van 2025 met een
doorkijk naar 2030. Het plan is opgebouwd uit een
drietal onderdelen: een strategisch kader, een
beleidsvisie en een operationeel
uitvoeringsprogramma met concrete en kansrijke
regionale projecten. Het vormt een basis voor
subsidies, investeringen en gemeentelijke
mobiliteitsvisies en vergemakkelijkt een
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Resultaten vanuit de programma’s
gezamenlijk en slagvaardig optreden naar derden
toe.
Bij de totstandkoming van het RVVP is breed
samengewerkt met stakeholders om draagvlak te
creëren. Naast de leden van het regionaal
bestuurlijk overleg verkeer en vervoer (alle
wegbeheerders in Midden-Holland: Rijkswaterstaat,
Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard en alle MiddenHollandgemeenten), waren zowel gemeente Alphen
aan den Rijn als Woerden aangehaakt.

NATUUR, WATER EN RECREATIE
Hollandsche IJssel Altijd Anders
In 2015 nam het Bestuurlijk Overleg Natuur, Water
en Recreatie van Regio Midden-Holland het initiatief
om de kansen voor versterking van de
vrijetijdseconomie van waterrecreatie op en erfgoed
langs de Hollandsche IJssel te verkennen. Dit leidde
tot een
inspiratiebijeenkomst in het
voorjaar van 2016, waarin
bleek dat er onder de vele
deelnemers veel
enthousiasme was om dit op
te pakken. In die
bijeenkomst werd ook
duidelijk dat de focus gelegd
zou moeten worden op de
gehele Hollandsche IJssel,
dus van IJsselstein tot aan de Foto Jaap Brouwer
stormvloedkering bij Capelle
aan den IJssel. Alle 8 aanliggende gemeenten zijn
aangehaakt, evenals de provincies Zuid-Holland en
Utrecht en ook de drie waterschappen vanwege
meekoppelkansen bij bijvoorbeeld
dijksversterkingstrajecten.
In de zomer van 2016 werd opdracht verstrekt aan
de combinatie Waterrecreatie Nederland en
ErfgoedWerf om een digitale kansenkaart en
onderbouwing daarvan te ontwikkelen. Via een
viertal deelgebiedsbijeenkomsten werden ideeën en
kansen opgehaald, naast wat al aan potentie
aanwezig is. Dat is verwerkt in een gelaagde

Kansenkaart Hollandsche IJssel , die eind 2016
opgeleverd en gepresenteerd werd.
Vervolgens is gezocht naar de meest kansrijke
optie om de vele kansen naar uitvoering te
brengen. Dat bleek een vorm van
maatschappelijke participatie te worden. Het
leidde eind 2017 tot een kwartiermakersteam
van enthousiastelingen, die recent de Stichting
Hollandsche IJssel hebben opgericht, huisstijl en
logo hebben ontwikkeld, bestuursportefeuilles
vanuit centrale thema’s hebben verdeeld en
potentiële uitvoerende partijen aan zich hebben
verbonden. Gebiedspromotie krijgt een centrale
positie in de doelstelling van de stichting.
De 5 thema’s zijn:
• Stadjes uit de Gouden Eeuw
• Hoge zeedijken boven laag polderland
• Open weidelandschappen
• Stroomgebied van Goudse kaas
• Veilige oost-west verbinding voor
watersporters
In een parallel traject wordt
vanuit gezamenlijke
overheden gewerkt aan de
beschikbaarstelling van
proces- en projectmiddelen,
die provincie Zuid-Holland
beschikbaar zal gaan stellen
via de gebiedsgerichte
aanpak in landelijke
gebieden. De nieuwe
stichting zal daar bij de uitvoering van hun
plannen zeker van kunnen profiteren. Het zal een
vliegende start voor versterken van de
vrijetijdseconomie beter mogelijk maken. Naast
de formele oprichting van de stichting heeft het
bestuur ook een werkplan voor 2018 -2019
ingediend, met daarbij een begroting.
Passend binnen de ontwikkelingen rond het
programma Natuur, Water en Recreatie, is de
Stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders
uitgenodigd als icoonproject deel te nemen aan
het Iconenversnellingsoverleg. Daarin komen de
directeuren / eigenaren / projecttrekkers van
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icoonprojecten een vijftal keren per jaar bijeen
onder voorzitterschap van de voorzitter van de
Bestuurlijke Tafel. Aan het overleg neemt ook een
aantal Groene Hart wethouders deel die zich als
duo-bestuurder verbonden hebben aan één of
meerdere iconen. Het overleg heeft als doel
versnelling aan te brengen in (potentiële) projecten
die de vrijetijdseconomie zullen versterken en
vormt daarmee een belangrijk gremium van de
Bestuurlijke Tafel Vrijetijd, Water en Groen, dat op
haar beurt onderdeel van het Convenant AlphenGouda-Woerden is.

CULTUUR
Cultuureducatie met Kwaliteit
voor heel Midden-Holland
In opdracht van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
en in nauwe samenwerking met
verschillende partners werkt het
Fonds voor Cultuurparticipatie
sinds 2013 aan het programma
Cultuureducatie met Kwaliteit.
Doel van het subsidieprogramma
is om door middel van een
landelijk samenhangende aanpak
de kwaliteit van cultuureducatie in het primair
onderwijs te vergroten en te borgen. Onder
cultuureducatie worden alle vormen van educatie
verstaan waarbij we beeldende kunst, dans, drama,
muziek, media, literatuur of erfgoed inzetten.
Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft voor de
periode 2017–2020 meerjarige
stimuleringssubsidies verstrekt voor activiteiten die
scholen in het primair onderwijs in staat stellen
samen met de culturele omgeving kwalitatief goede
cultuureducatie duurzaam te verankeren. Hierbij
ligt de nadruk op het verdiepen van

cultuureducatie op reeds deelnemende scholen en
het vergroten van het aantal deelnemende scholen.
Als regio Midden-Holland vallen wij onder de
penvoerder Parkvilla uit Alphen aan den Rijn en wij
hebben een nauwe samenwerking met elkaar.
In Midden-Holland zijn de volgende organisaties
vertegenwoordigd in de werkgroep: Cultuurhuis
Garenspinnerij, Brede School Gouda, Stichting
Cultureel Netwerk Zuidplas, Stichting Vonk en Reio
Midden-Holland.
Via het subsidieprogramma Cultuureducatie met
Kwaliteit werken wij gezamenlijk aan het doel: alle
kinderen in de regio Midden-Holland
laten profiteren van goed
cultuuronderwijs waarbij ze plezier
hebben en belangrijke vaardigheden
leren.
Als regio Midden-Holland hebben wij
bijna € 125.000 bestaande
cultuureducatie gelden ingelegd voor
de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020. Dit
bedrag wordt verdubbeld door het Rijk.
Dit bedrag wordt besteed aan:
 implementatie, verdieping en
ontwikkeling van het curriculum voor
het leergebied kunstzinnige oriëntatie,
met het doel doorgaande leerlijnen te
verankeren in het onderwijs;
 inhoudelijke deskundigheid versterken van
leerkrachten, vakdocenten en educatief
medewerkers op het gebied van cultuureducatie;
 versterken van de relatie van de school met de
culturele en sociale omgeving, met het doel de
kunstzinnige en culturele ontwikkeling van
leerlingen te bevorderen.
Op www.cultuurparticipatie.nl staat meer
informatie over het (Rijks) Fonds voor
Cultuurparticipatie.
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