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Over de samenwerking
Positief saldo regio terug naar gemeenten
Het algemeen bestuur van de regio Midden-Holland
heeft de jaarrekening 2017 en de
programmabegroting 2019-2022 vastgesteld.
De jaarrekening 2017 sluit met een positief saldo en
is voorzien van een goedkeurende
accountantsverklaring. Besloten is om het restant na
resultaatsbestemming ad €159.644,- aan de
deelnemende gemeenten uit te keren.
De programmabegroting 2019-2022 is op 13 april
2018 verzonden naar gemeenteraden om de
gelegenheid te bieden om hun zienswijze op de
programmabegroting te geven. De ontvangen
reacties en zienswijzen gaven geen aanleiding voor
het algemeen bestuur om wijzigingen aan te
brengen in de programmabegroting. De
programmabegroting is sluitend, zowel in 2019 als
de jaren daarna.
Positieve regionale collegebijeenkomst
Op 19 juni waren de voltallige colleges van B en W
van de gemeenten in Midden-Holland aanwezig voor
hun eerste regionale collegebijeenkomst sinds de
verkiezingen in maart.
Een flink aantal nieuwe bestuurders en zittende
bestuurders maakten kennis met hun collega’s in de
regio.

Op het gebied van Economie, Onderwijs,
Arbeidsmarkt werd onder andere genoemd het
belang om de samenwerking met
onderwijsinstellingen en ondernemers te
intensiveren. Dit betreft het zogenaamde triple
helix overleg. Verkenning van samenwerking
vanuit Midden-Holland richting MRDH en focus
op het vestigingsklimaat regio Midden-Holland.
Bij Ruimte en Wonen ligt de focus onder andere
op nieuw gezamenlijk elan, een regionale visie
verstedelijking, op basis van de bestaande
gemeentelijke visies. Het gezamenlijk optrekken
bij de opgave om huizen van het gas af te
koppelen en het van elkaar leren hoe om te
gaan met het thema huisvesting van
arbeidsmigranten.
Bij Verkeer en Vervoer zijn de centrale thema’s
goed vastgelegd in het RVVP uit de vorige
bestuursperiode. De diverse projecten worden
tot uitvoering gebracht. Dit wil men goed
uitzetten in de tijd. Doel is een evenwichtig,
veilig en doeltreffend vervoersnetwerk dat de
intermodale bereikbaarheid van en binnen de
regio bevordert. Niet focussen op hetzij de auto
of het OV, maar juist de samenhang te zoeken in
multimodaliteit.
Ook bij het Sociaal Domein ligt de agenda al
redelijk vast vanuit de vorige periode, ook gaan
inhoudelijke opgaven verder opgepakt worden.
Verder staan een gezamenlijke visie Zorg &
Sociaal domein met aanbieders en andere
financiers (o.a. Wet langdurige zorg en
Zorgverzekeringswet); meer verbinding met het
veiligheidsdomein en meer gebruik maken van
Big Data gegevens op de agenda.

Ze keken terug naar wat de afgelopen periode
gebeurd en bereikt is en blikten vooruit op thema’s
waarmee ze de komende periode aan de slag willen.

Wat betreft duurzaamheid functioneert binnen
ons netwerk al een tafel welke ondersteund
wordt door de Omgevingsdienst MiddenHolland (ODMH). Deze tafel wordt de komende
periode inhoudelijk verbreed met de
onderwerpen klimaatadaptatie, energietransitie
en duurzaamheid om zo onderdeel te worden
van de regionale netwerksamenwerking in
Midden-Holland.
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Over de samenwerking
Duurzaamheid: Gezina
Atzema, gemeente
Waddinxveen

Tijdens de bijeenkomst is ook gekomen tot een
verdeling van de voorzittersposities.
De voorzitters van de regionale bestuurlijk
overleggen zijn geworden:
Economie, Onderwijs,
Arbeidsmarkt: Jan
Vente, gemeente
Krimpenerwaard

Ruimte en Wonen: Jan
Hordijk, gemeente Zuidplas

Coalitieakkoorden van de gemeenten
Alle nieuwe coalitieakkoorden van de
gemeenten in Midden-Holland zijn inmiddels
gepubliceerd. Als service bieden we hieronder
de links naar deze coalitieakkoorden:
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Samen duurzaam gezond
Gemeente Gouda
Nieuwe energie

Verkeer en Vervoer: Inge
Nieuwenhuizen, gemeente
Bodegraven-Reeuwijk

Gemeente Krimpenerwaard
Met ambitie samen verder
Gemeente Waddinxveen
Samen verantwoord vernieuwen
Gemeente Zuidplas
Samen verder bouwen aan Zuidplas

Sociaal Domein: Corine
Dijkstra, gemeente Gouda
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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
Presentatie MBO Rijnland
tijdens triple helix overleg 21
juni
Een goede samenwerking
tussen onderwijs –
bedrijfsleven – gemeenten
(triple helix) is essentieel voor
(het verbeteren van) de
Wethouder Jan Vente,
aansluiting tussen onderwijs voorzitter regionaal
en arbeidsmarkt. Het MBO
Bestuurlijk Overleg
Rijnland met vestigingen in
Economie, Onderwijs,
onder meer Gouda, Woerden Arbeidsmarkt
en Alphen aan den Rijn is een
belangrijke speler voor het onderwijs in de regio
Midden-Holland.
De voorzitter van het college van bestuur van het
MBO Rijnland, de heer Otto Jelsma, heeft als lid van
het triple helixoverleg een presentatie verzorgd over
de visie van het MBO Rijnland. Hij is daar onder
andere ingegaan op het recent gesloten
Bestuursakkoord tussen MBO-Raad met ministerie
van OCS ‘Trots, vertrouwen en lef’ (MBO-raad en
ministerie van OCS). Zijn presentatie vindt u hier.
Versterking logistieke as A12
Een van de speerpunten in de huidige strategische
agenda Economie Onderwijs Arbeidsmarkt MiddenHolland is de ambitie om in de top 5 van de
logistieke hotspots in Nederland te staan. Een van
kansen is de beoogde versterking van de logistieke
as langs de A12. Inmiddels hebben Provincie,
gemeenten Lansingerland, Waddinxveen en
Zoetermeer en VNO-NCW daartoe een
bestuursovereenkomst getekend. Verder is er een
programmaplan gemaakt met diverse
programmalijnen.

Tijdens het triple helixoverleg is een toelichting
verzorgd op de bestuursovereenkomst, het
programmaplan en de daarin opgenomen
programmalijnen. De bestuurders van MiddenHolland gaan aan de hand hiervan de mogelijke
betrokkenheid en regionale inzet verkennen.

RUIMTE EN WONEN
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
Wethouder Jan
Hordijk, voorzitter Wonen Midden-Holland heeft
regionaal
een looptijd tot eind 2018.
Bestuurlijk Overleg De Regionale Agenda Wonen
Ruimte en Wonen
bevat afspraken tussen
gemeenten om te werken aan
een passend, duurzaam en divers woningaanbod in
een aantrekkelijk en gevarieerd woonklimaat.
Er zijn diverse aanleidingen om de Regionale
Agenda Wonen Midden-Holland te actualiseren
zoals de veranderingen op de woningmarkt en de
economische situatie ten opzichte van de
totstandkoming van de bestaande Agenda Wonen
in 2013. De actualisatie is verder onder andere
nodig voor nieuwe woningbouwafspraken met de
provincie Zuid-Holland.
Als leidraad bij de actualisatie hanteren de
samenwerkende gemeenten diverse criteria zoals
de vraag of regionale samenwerking een verplicht
karakter heeft. Daarnaast kijken zij naar de
meerwaarde van de regionale samenwerking op
een vijftal thema’s.
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Resultaten vanuit de programma’s
De gemeenten willen de actualisatie van de
Regionale Agenda Wonen vormgeven met
organisaties die bij de uitvoering ervan betrokken
zijn. Op 5 juni vond in dat verband een drietal
zogenaamde verdiepingsbijeenkomsten plaats met
woningcorporaties en huurdersverenigingen,
zorgpartijen en marktpartijen, om mee te denken
over de actualisatie.
Ook consultatie van de gemeenteraden in MiddenHolland 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.

SOCIAAL DOMEIN
Voortzetting project ADHD
In 2017 is door de Regionale
Organisatie Huisartsen
Midden-Holland in
samenwerking met de
samenwerkende gemeenten
(NSDMH) gewerkt aan de
doorontwikkeling van het
ADHD-project. Het project
Wethouder Corine
kent vier belangrijke
Dijkstra, voorzitter
regionaal Bestuurlijk
innovaties:
Overleg Sociaal
 De inzet van het product
Domein
BasisGGZ-I door psychologen
voor diagnostiek en
behandeling ongecompliceerd beeld ADHD in
plaats van behandeling in de Specialistische GGZ;
 Laagdrempelige consultatie K&J psychiater voor
medicatie en overige vragen voor huisarts en
psycholoog.
 Betrekken van jeugdartsen, scholen en sociale
teams
 Inzet van aanbod beschikkingsvrije hulp via de
gemeente (CJG of sociale teams)
Belangrijk resultaat van dit project is dat in 2016 27
kinderen en in 2017 100 kinderen uit MiddenHolland met vermoeden van ongecompliceerde
ADHD in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) zijn

behandeld. Deze kinderen zouden voorheen
waarschijnlijk zijn doorverwezen naar de
Specialistische GGZ (SGGZ). Voordeel is vooral dat
kinderen dan laagdrempeliger en nabij (BGGZ is in
iedere gemeente lokaal in gericht) geholpen
worden.
Tijdens de stuurgroep bijeenkomst in oktober 2017
is door gemeente, VGZ en Regionale Organisatie
Huisartsen Midden-Holland vastgesteld dat de
verbreding van de pilot naar een volwaardig
zorgpad ADHD zich gestaag ontwikkelt:
 Meer huisartsen verwijzen
 Meer psychologen (GBGGZ) zijn betrokken
 De psychologengroep heeft ervaring opgedaan
met de werkwijze, er is behoefte aan discussie en
doorontwikkeling van de werkwijze.
 De verwijzingen van de huisartsen verlopen
grotendeels via de beveiligde verwijsroute van
KSYOS (KSYOS TeleMedisch Centrum is een
zorginstelling met een ruim aanbod aan eHealth
diensten voor de huisartsenpraktijk). Het is
echter onduidelijk of de techniek geschikt is voor
verdere doorontwikkeling
 De consultatie voor huisartsen is structureel
opgenomen in het aanvullend aanbod van de
Regionale Organisatie Huisartsen MiddenHolland
 De consultatie voor de psychologen is structureel
opgenomen in de diensten van de gemeente
 Er zijn gesprekken geweest met betrokken
partijen over de instroom en uitstroom op basis
waarvan het stroomschema kan worden
aangepast en aangevuld met een verwijshandvat
voor huisartsen en Praktijkondersteuner Huisarts
Geestelijke Gezondheidszorg
 De uitkomsten van de monitor 2018 zijn
verwerkt in een vernieuwd format. Hiervoor is
ondersteuning ingezet van Tympaan.
Het bestuurlijk overleg Sociaal Domein is akkoord
gegaan met het gezamenlijk financieren vanuit het
Programma Sociaal Domein Midden-Holland van de
projectkosten (max. € 7.500) voor onder andere
borging van het ADHD project in de reguliere
werkprocessen, het verzorgen van de
communicatie naar de huisartsen en stimuleren van
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Resultaten vanuit de programma’s
navolging van afspraken bij de huisartsen en het
opstellen van de monitor 2018.
Special ‘Gedwongen Kader Jeugd’
In het ‘Programma Sociaal Domein Midden-Holland
2018’ is een reeks ‘Specials’ over onderwerpen die
in de komende jaren de meeste aandacht vragen in
haar doorontwikkeling. Dit keer een special gewijd
aan ‘Gedwongen Kader Jeugd’.
Voor de gemeenten is het gedwongen kader een
grote nieuwe taak met het vrij nieuwe veld van
Justitie. De special zorgt voor verdieping in welke
plek deze taak heeft in het geheel; hoe om te gaan
met de andere spelers in dit veld; wat de rol is 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.
Aan de hand van een geanonimiseerde casus is een
gezin gevolgd vanaf het moment van melden door
het Sociaal Team aan de Jeugdbeschermingstafel.
De casus is daarbij gevolgd vanuit het perspectief
van het Sociaal Team, de voorzitter van de
Jeugdbeschermingstafel, de Raad voor de
Kinderbescherming en de Voogdijinstelling. Elk
vanuit een eigen afwegingskader dat door
vertegenwoordigers van deze organisaties werd
toegelicht. Daarmee is inzicht gegeven in de
problematieken en processen die daarbij spelen in
de relatie met de hierbij betrokken partijen.
Vervolgens werden de resultaten van een
monitoringsonderzoek van de
jeugdbeschermingstafel Midden-Holland 2016
gepresenteerd. In deze monitor is het proces van
melding aan, en na de Jeugdbeschermingstafel
geanalyseerd. Daarmee wordt onder andere
duidelijk: hoeveel meldingen er in 2016 zijn gedaan;
om hoeveel kinderen het gaat; hoeveel meldingen
per gemeente zijn gedaan; of er raadsonderzoek is
gedaan of niet; of dat het raadsonderzoek is
uitgesteld; de uitkomsten van het raadsonderzoek
en ook welke problematiek er in een gezin speelt bij
ouders en bij kinderen. Deze eerste monitor geeft
een indruk van de veelzijdigheid en complexiteit van
de problematieken van ouders en kinderen die aan
de jeugdbeschermingstafel gemeld worden.

Aan de vertegenwoordigers van de organisaties
werden diverse vragen voorgelegd. Aandachtspunt
daarin was onder andere het streven naar
jeugdhulp zonder dwang en het voorkomen van
uithuisplaatsingen.
In de loop van 2018 zal, samen met de
ketenpartners, besproken worden of de monitor
aanleiding geeft om afspraken aan te passen met
betrekking tot (eerder) signaleren/melding en
aansluiting van vrijwillige naar gedwongen hulp
etc. Vanaf 2018 worden alle meldingen standaard
in het monitorsysteem ingevoerd. Verwacht wordt
zo een beeld te krijgen of de doelstellingen
behaald zijn en of de ingezette hulpverlening
effectief is. Dit wordt samen met de ketenpartners
gedaan. Hieruit kunnen dan weer aanbevelingen
voor beleid - voor zowel vrijwillig als gedwongen
kader - gedaan worden.

VERKEER EN
VERVOER
Publieksprijs
verkeersveiligheidscampagne naar leerlingen
van de Driestar
Jaarlijks wordt de wedstrijd
“CampagneCrew”,
onderdeel van het
Wethouder Inge
programma TotallyTraffic,
Nieuwenhuizen, voorgeorganiseerd. Met de
zitter regionaal
wedstrijd worden jongeren
Bestuurlijk Overleg
zelf aan het denken zetten
Verkeer en Vervoer
over goede manieren om
hun leeftijdsgenoten te betrekken bij
verkeersveiligheid. Dat is belangrijk, want jaarlijks
worden ongeveer 600 jongeren in de leeftijd van
12 tot 18 jaar slachtoffer van een verkeersongeval.
Twee leerlingen van het Driestar College uit Gouda
behaalden het hoogste aantal likes op de
facebookpagina van CampagneCrew en wonnen
daarmee de Publieksprijs: een mini tablet.
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Resultaten vanuit de programma’s
Op verkeersveiligheidsgebied wordt in MiddenHolland samengewerkt in de Regionale
Projectgroep Verkeersveiligheid Midden-Holland
(RPV MH). In de RPV Midden-Holland nemen de
portefeuillehouders Verkeer en Vervoer deel, het
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard, de Regio Midden-Holland en het
Regionaal Ondersteuningsbureau
Verkeersveiligheid Zuid-Holland. Zij stellen zich ten
doel via een praktische en uitvoeringsgerichte
samenwerking gezamenlijk de verkeersonveiligheid
te bestrijden. Projecten liggen vast in het Actieplan
Verkeersveiligheid Midden-Holland 2017-2019.
Totally Traffic is een van de projecten.
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