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Over de samenwerking
Vooraankondiging regionetwerkbijeenkomst
“Werkende samenwerking op het gebied van
economie, onderwijs en arbeidsmarkt”
De samenwerkende gemeenteraden in MiddenHolland, vertegenwoordigd in de Klankbordgroep
regio Midden-Holland, organiseren op vrijdag 27
september 2019 in Gouda de allereerste regionale
netwerkmiddag. De middag bestaat uit een
inhoudelijk programma van 14.00 tot 17.00 uur
(inloop vanaf 13.30 uur) en aansluitend buffet van
17.00 – 18.00 uur.
Tijdens deze netwerkdag willen ze met alle
raadsleden ingaan op het thema ‘regionale
samenwerking’ en samenwerking tussen
gemeenteraden op het gebied van economie,
onderwijs en arbeidsmarkt. De netwerkdag is
vooral ook bedoeld om elkaar te ontmoeten en te
netwerken. Het thema ‘Regionale samenwerking’
zal tijdens de regiomiddag belicht worden aan de
hand van de bevindingen van de 4e VNG Denktank
getiteld ‘Werkende Samenwerking’ en
economische thema’s, activiteiten en positie van
de regio Midden-Holland in de Randstad.
Raadsledenbijeenkomst over Regionale Agenda
Wonen en strategische agenda regio
Met de regionale klankbordgroep van raadsleden is
afgesproken dat er periodiek
raadsledenbijeenkomsten worden georganiseerd
over de verschillende programma’s in de regio
Midden-Holland. Op 24 juni vond weer een
bijeenkomst plaats. Dit keer stonden twee
onderwerpen centraal; de Regionale Agenda
Wonen en de strategische agenda van MiddenHolland. In een volle raadszaal in het Huis van de
Stad in Gouda kregen de raadsleden een inleiding
op de regionale samenwerking door voorzitter van
Midden-Holland, Mirjam Salet. Daarna gaf imker
Ramon Hagedoorn een mooie analyse van
samenwerking, waarbij hij parallellen maakte met
hoe bijen samenwerken.
Vervolgens ging de groep uiteen. Raadsleden
konden kennisnemen van de inhoud en voortgang
van de Regionale Agenda Wonen. Of ze maakten de
keuze om in groepen mee te denken over de
regionale strategische agenda van Midden-Holland.
Over de strategische agenda werd centraal een
terugkoppeling gegeven door de raadsleden.

Deze punten worden meegenomen in het
vervolgproces van het opstellen van de definitieve
strategische agenda.
Namens het bestuurlijk overleg Ruimte Wonen
heette wethouder Rogier Tetteroo (Gouda) de
raadsleden welkom bij de parallelsessie over de
Regionale Agenda Wonen Midden-Holland 2019.
Deze nieuwe woonagenda kwam tot stand met
inbreng van vele andere bij het wonen betrokken
partijen zoals woningcorporaties, marktpartijen,
zorgaanbieders, huurdersverenigingen en de
provincie Zuid-Holland.
De in de Regionale Agenda Wonen 2019
benoemde en uitgewerkte thema’s zijn:
1.
Gevarieerd woon- en leefklimaat
2.
Duurzame ontwikkeling
3.
Wonen met zorg en ouderen
4.
Betaalbaarheid en toegankelijkheid
5.
Beschikbaarheid
De presentatie van de Regionale Agenda Wonen
2019 werd ambtelijk verzorgd door de leden van
de werkgroep Regionale Agenda Wonen. De
aanwezige wethouders Ruimte Wonen gingen in
op vragen van raadsleden en gaven nadere
bestuurlijke toelichting.
Met de Regionale Agenda Wonen Midden-Holland
2019 beschikken de samenwerkende gemeenten
over een actuele en kwalitatieve woonagenda
waarin regionale thema’s en opgaven benoemd
worden, aangevuld met een uitwerkingsagenda
en aanknopingspunten om in het vervolg concreet
inhoud te geven aan de regionale afstemming.
Strategische agenda Regio Midden-Holland
De collegeconferentie van 19 februari 2019 stond
in het teken van de strategische agenda van de
regio Midden-Holland. Op basis van deze
conferentie is een eerste opzet gemaakt van de
nieuwe strategische agenda.
Uitgangspunt voor de strategische agenda is dat
iedere bestuurlijke tafel een eigen agenda met
lopende en toekomstige projecten heeft.
Daarnaast is een aantal ‘tafeloverstijgende’
regionale opgaven te benoemen. Deze opgaven
vormen de basis van de nieuwe strategische
agenda.
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Over de samenwerking
Verdere proces totstandkoming strategische agenda
Een eerste consultatie heeft plaatsgevonden bij de
colleges van BenW van de vijf samenwerkende
gemeenten. Ook de vijf bestuurlijke tafels hebben de
gelegenheid om op de concept strategische agenda
te reageren en om aan te geven op welke wijze de
tafels kunnen bijdragen aan de realisatie van de
opgaven. Op 24 juni vond een
raadsledenbijeenkomst plaats over de strategische
agenda. Na de zomer zal een definitief concept van
de strategische agenda aan de colleges van BenW
ter vaststelling worden aangeboden. Daarna gaat
het stuk ter informatie naar raden.
Positief saldo regio terug naar gemeenten
Het algemeen bestuur van de regio Midden-Holland
heeft de jaarrekening 2018 en de
programmabegroting 2020-2023 vastgesteld.
De jaarrekening 2018 sluit met een positief saldo en
is voorzien van een goedkeurende
accountantsverklaring. Besloten is om het restant na
resultaatsbestemming ad € 139.525,- aan de
deelnemende gemeenten uit te keren.
De programmabegroting 2020-2023 is op 15 april
2019 verzonden naar gemeenteraden om de
gelegenheid te bieden om hun zienswijze op de
programmabegroting te geven. De ontvangen
zienswijzen gaven geen aanleiding voor het
algemeen bestuur om wijzigingen aan te brengen in
de programmabegroting. De programmabegroting is
sluitend, zowel in 2020 als de jaren daarna.
Stand van zaken Regio Deal bodemdaling
Rijk en Regio werken sinds enige tijd samen aan de
uitwerking van het voorstel voor een Regio Deal
bodemdaling voor het Groene Hart. Het voorstel
bevindt zich in een afrondende fase. De verwachting
is dat de deal na de zomervakantie getekend kan
worden. Daarna start de uitvoering.
Gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en
Woerden, de provincies Zuid-Holland en Utrecht, de
hoogheemraadschappen van Rijnland, Stichtse
Rijnlanden en Schieland en de Krimpenerwaard
dienden eind augustus 2018 vanuit het Groene Hart
een voorstel voor een Regio Deal over bodemdaling

in bij het Rijk. In november 2018 maakte de
Rijksoverheid bekend dat zij het voorstel
accepteerde met een voorlopige toezegging van
maximaal € 10 miljoen.
Bij de Regio Deal sluiten meer partijen aan dan
alleen de 8 indieners, met allerlei projecten,
waarvoor een eerste selectie en beoordeling
reeds heeft plaatsgevonden. Na ondertekening
kan pas uitsluitsel gegeven worden over de
definitieve lijst van projecten die in aanmerking
komen voor een bijdrage uit de € 10 miljoen. In
elk geval wordt gezocht naar een
samenhangend en divers pakket van projecten,
waarbij aandacht is voor zowel de stedelijke
problematiek als die op het platteland.
Waarom bodemdaling aanpakken?
Het Groene Hart en andere veengebieden
kampen met een zakkende bodem door zetting
en het inklinken van veengrond door
ontwatering en droogte. De bodemdaling heeft
grote impact vanwege de CO2-uitstoot vanuit
het landelijk veengebied en door de kosten die
met name in het stedelijk gebied in de miljarden
lopen. Er zijn daarom nieuwe invalshoeken
nodig voor onder andere het wegenonderhoud,
de agrarische sector en de fundering van
woningen.
Binnen de Regio Deal bodemdaling Groene Hart
werken overheden, kennisinstellingen,
agrarische sector, bewoners en bedrijfsleven
gezamenlijk aan een aanpak voor het omgaan
met bodemdaling. Dit gebeurt door innovatieve
experimenten uit te voeren en slim samen te
werken. De kennis die we in onze regio
verzamelen, kan ook op andere plaatsen in
Nederland en mogelijk internationaal worden
toegepast. Door dat gezamenlijk te doen, te
delen en in beweging te komen, kent straks
iedereen de impact van bodemdaling en hoe we
daarmee kunnen omgaan. Het doel is een
innovatieve beweging op gang te brengen met
lef. Zo worden we samen bodemdaling de baas!
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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
Bedrijfsleven, onderwijs en
overheid sluiten akkoord
voor verbeteren
arbeidsmarkt Zuid-Holland
Zuid-Holland kampt met de
grootste arbeidstekorten van
Nederland. Op 24 juni
tekenden 66 partijen uit
Wethouder Jan Vente
bedrijfsleven, onderwijs en
(Krimpenerwaard),
voorzitter regionaal
overheid daarom het Human
Bestuurlijk Overleg
Capital Akkoord ZuidEconomie, Onderwijs,
Holland. Samen
Arbeidsmarkt
committeren deze partijen
zich aan harde doelstellingen
omtrent (om)scholing van personeel, het aan het
werk helpen van niet-werkenden en het aantrekken
van internationaal talent. Met het Human Capital
Akkoord wil Zuid-Holland nationaal en internationaal
concurrerend worden dankzij een arbeidsmarkt die
het talent van werkenden optimaal benut.

Ondertekenaars Human Capital Akkoord, foto Daniel Verkijk

Human Capital Akkoord staat voor een wendbare
arbeidsmarkt
“Werkgevers hebben moeite met het vinden van
goed personeel, werknemers hebben moeite met

het vinden van een geschikte baan,” zegt Marja
van Bijsterveldt, voorzitter van de taskforce
Human Capital vanuit de Economic Board ZuidHolland. “Die mismatch is niet een probleem
van de werkgever of van de werknemer, dat is
een probleem van ons allemaal. Het is
belangrijk dat de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt
wendbaarder wordt. We willen koploper zijn in
het Leven Lang Ontwikkelen. Die ambities
zetten we nu om in daden.”
Op 24 juni werd het Human Capital Akkoord
Zuid-Holland ondertekend door 66 partijen uit
bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Jan Vente
ondertekende namens Regio Midden-Holland.
De provincie Zuid-Holland heeft voor de
uitvoering van de Human Capital Agenda in het
eerste jaar € 1 mln. beschikbaar gesteld. De
agenda loopt in ieder geval tot 2024.
Het Human Capital Akkoord staat voor een
nieuwe trend op de arbeidsmarkt: het creëren
van een leercultuur, zowel bij werkgevers als
werknemers. In de arbeidsmarkt van morgen
gaan we ons een leven lang ontwikkelen.
Lees meer op onze website.
Regionale kantorenstrategie Midden-Holland
aanvaard door college van Gedeputeerde
Staten
Kantoren zijn belangrijk voor de economie van
Midden-Holland en gemeenten. De regionale
kantorenstrategie Midden-Holland 2019 -2024
laat zien dat de kantoren circa € 2 miljard per
jaar toevoegen aan de regionale economie.
Ongeveer 25% van de arbeidsplaatsen in
Midden-Holland is gevestigd in een kantoor.
Meer dan 20.000 mensen verdienen hun
boterham in kantoorruimtes. Daarbij hangen
nog eens 8.000 arbeidsplaatsen samen met de
activiteiten in de kantoren. De kantoren en
kantoorlocaties zijn belangrijke
vestigingsplaatsen voor bedrijvigheid en bieden
ruimte voor ondernemers om te groeien.
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Resultaten vanuit de programma’s
Kantoren in Midden-Holland vertegenwoordigen dus
niet enkel economische waarde, maar ook sociale
waarde. Bovendien huisvesten de kantoren veel
toonaangevende bedrijven (o.a. in de branches ICT,
zakelijke en financiële advisering en dienstverlening,
maatschappelijke dienstverlening), en veel start-ups
en andere kleinere bedrijven, die ‘bottom-up’ de
motor zijn onder de lokale en regionale economie.
Om in te spelen op veranderingen in de
kantorenmarkt en in antwoord op het verzoek van
het college van Gedeputeerde Staten (GS) om een
geactualiseerde regionale kantorenvisie op te
stellen, hebben de samenwerkende gemeenten in
Midden-Holland de regionale kantorenstrategie
Midden-Holland 2019 – 2024 opgesteld en
aangeboden aan het college van Gedeputeerde
Staten. Met die visie wil de regio Midden-Holland
met een goede kantorenmarkt bijdragen aan behoud
en versteviging van de reputatie van een prettig
werkgebied met een gevarieerd economisch profiel.
De regio wil voldoende ruimte bieden voor
ontwikkeling van kantoren en transformatie van
leegstaande, incourante kantoorpanden stimuleren.
Daarnaast zetten de samenwerkende gemeenten in
Midden-Holland in op het schrappen van
overcapaciteit aan planmeters voor kantoren zodat
vraag en (plan)aanbod kwantitatief en kwalitatief in
balans zijn. Dat versterkt de regio Midden-Holland
als vestigingslocatie voor bedrijven en instellingen.
De regio wil daarmee bijdragen aan een goed
provinciaal woon-, werk- en leefklimaat.
Het college van Gedeputeerde Staten heeft de
regionale kantorenvisie 2019 – 2024 Midden-Holland
aanvaard. Deze aanvaarding houdt in dat
bestemmingsplannen met kantoren die passen
binnen de aanvaarde regionale visie, voldoen aan de
Ladder voor duurzame verstedelijking. De
aanvaarding geldt tot 1 juli 2024.

Scholen in regio krijgen 4 miljoen voor vmbotechniekonderwijs
Scholen in de regio krijgen vier miljoen euro van
het rijk om het techniekonderwijs verder te
ontwikkelen. Scholen in de regio hadden
hiervoor een plan ingediend en minister Slob
van onderwijs heeft dit gehonoreerd.
Om het techniekonderwijs verder te
ontwikkelen krijgen 45 regio’s in Nederland in
totaal ruim 231 miljoen euro. De plannen voor
beter techniekonderwijs zijn van vmbo-scholen,
mbo’s en lokale en regionale bedrijven.
Minister Slob (onderwijs): “De arbeidsmarkt
staat te springen om goed geschoold technisch
personeel. Daarom hebben vmbo-scholen,
mbo’s en het bedrijfsleven samen plannen
gemaakt. De ambitie die daar uit spreekt is
geweldig. Het enthousiasme spat van de
pagina’s af.”
Het geld is bedoeld als extra investering voor
alle vmbo-scholen met een techniekprofiel. Deze
impuls is bedoeld om te bevorderen dat er
overal in Nederland goede technische
opleidingen zijn, nu en in de toekomst. Omdat
de arbeidsmarkt overal anders is, en daarmee de
vraag naar technisch personeel verschilt, kan het
onderwijsaanbod per regio verschillen. Daarom
is de scholen gevraagd om voor 1 april 2019 een
regionaal plan in te dienen. Essentieel was dat
dit plan moest zijn opgesteld met relevante
regionale partijen, scholen, MBO-instellingen,
het bedrijfsleven en de lokale overheid. Tijdens
het triple helixoverleg Economie Onderwijs
Arbeidsmarkt Midden-Holland van 6 december
2018 hadden het Driestarcollege, het
Coenecoop College, het Schoonhovens College
en het SPB Rijnstreek gepresenteerd.
In en rond Midden-Holland zijn er diverse
initiatieven tot samenwerking tussen scholen,
om de inzet van deze techniekgelden te kunnen
benutten.
Lees meer op de website
www.sterktechniekonderwijs.nl.
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Resultaten vanuit de programma’s
RUIMTE EN
WONEN
Start nieuwe regionale
lobby-agenda
bereikbaarheid en
verstedelijking MiddenHolland
In het belang van de
bereikbaarheid en
Wethouder Jan Hordijk
verstedelijkingsopgave in
(Zuidplas), voorzitter
Midden-Holland, is in het
regionaal
Bestuurlijk Overleg
Bestuurlijk Overleg
Ruimte Wonen opdracht
Ruimte en Wonen
gegeven om een nieuwe
regionale lobby-agenda te gaan opstellen. In die
agenda zullen vooral de volgende hoofdpunten uit
het fysieke domein worden uitgewerkt:
1. Bereikbare regio zoals inframaatregelen die
bijdragen aan de bereikbaarheid van de regio,
versterken ketenmobiliteit trein, bus en fiets.
2. Duurzame verstedelijking. Hierbij valt te denken
aan bijvoorbeeld gedifferentieerd aanbod van
woningen in prijs en omgeving, koppeling
woningbouw aan OV-bereikbaarheid en
voorzieningenaanbod.
3. Benutten van Groen en Water.
Het eindproduct moet een gemakkelijk
communiceerbare lobby-agenda zijn, met een sterk
pakkende inhoud en aansprekende vorm. Met de
lobby-agenda kunnen de samenwerkende
gemeenten een helder en gelijkluidend pleidooi
vanuit de regio Midden-Holland inbrengen in
(boven)regionale overleggen met belangrijke
stakeholders zoals vervoerders, nutsbedrijven en
andere overheden.
De op te stellen lobby-agenda verstedelijking en
mobiliteit beslaat vooral het fysieke domein, en
vervangt grotendeels de Ruimtelijke Agenda Midden
-Holland uit 2010. De gemeenten in Midden-Holland
kunnen deze agenda eveneens benutten als een
bouwsteen voor de gemeentelijke omgevingsvisie.

Gebiedsbod 2e Oeververbinding in MIRT
De regio Midden-Holland wordt in het
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en
Transport (MIRT) vertegenwoordigd door de
provincie Zuid-Holland. Het MIRT verkent
verschillende mogelijkheden voor een nieuwe
oeververbinding in de regio Rotterdam om de
toenemende drukte op de A16 en
Algeracorridor aan te pakken: over de Lek of de
Nieuwe Maas. Uit die verkenningen zijn twee
opties voor die oeververbinding gekomen,
namelijk de Oost-Oost-verbinding tussen de
Krimpenerwaard en Ridderkerk en de Oostverbinding tussen Feyenoord en Kralingen.
In de ‘Studie gebiedsbod Krimpenerwaard’
worden diverse varianten uitgewerkt van de
Oost-Oost-verbinding en hoe uitwerking van die
varianten zorgen voor betere bereikbaarheid en
lange termijn-ontwikkelingen van het
betreffende gebied. Zulke ontwikkelingen zullen
ook van invloed zijn op ruimtelijk-economische
ontwikkelmogelijkheden op langere termijn voor
de andere gemeenten in Midden-Holland.
Daarom is in het bestuurlijk overleg Ruimte en
Wonen de inhoud van de Studie Gebiedsbod
Krimpenerwaard kort informatief aan de orde
geweest. Zodra daarover meer bekend is, zal
regionale bespreking in het bestuurlijk overleg
Ruimte en Wonen Midden-Holland
plaatsvinden.
Regionale Agenda Wonen Midden-Holland
De conceptversie van de nieuwe Regionale
Agenda Wonen Midden-Holland (RAW) is tijdens
één van de twee parallelsessies van de
raadsledenbijeenkomst van 24 juni toegelicht
door de leden van het bestuurlijk overleg
Ruimte Wonen. De RAW is enerzijds een
toevoeging op de lokale woonvisies, maar is
anderzijds ook bedoeld om nadere duiding te
geven aan de bovenregionale opgave. Door
regionale samenwerking willen de
samenwerkende gemeenten in Midden-Holland
met behulp van de RAW sturing geven, waar de
lokale woonvisies meerwaarde aan kunnen
ontlenen.
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Resultaten vanuit de programma’s
De vorige Regionale Agenda Wonen dateert van
maart 2013. De regio ambieert een actuele,
kwalitatieve en toekomstbestendige woonagenda en
een werkbare programmeringsmethodiek, voor een
goed functionerende woningmarkt op lokaal en
regionaal niveau. Een agenda die kan rekenen op
draagvlak bij gemeenten, provincie,
woningcorporaties, zorgaanbieders en
marktpartijen. Het is belangrijk dat de woonagenda
ruimte biedt aan versterking van de kwaliteiten van
de woonmilieus in verschillende delen van de regio;
aansluitend bij de behoefte.
De RAW is mede tot stand gekomen dankzij een
open gesprek met vele partners tijdens twee
conferenties in juni en oktober 2018. Aan de hand
van de vijf thema’s: Gevarieerd woon- en
leefklimaat, Duurzaamheid, Wonen en Zorg,
Betaalbaarheid/toegankelijkheid en Beschikbaarheid
is tijdens die conferenties met een keur aan
woningcorporaties, zorginstellingen, cliënten- en
belangenorganisaties en commerciële marktpartijen
gesproken over hun visie en hebben zij inbreng
geleverd bij het formuleren van de belangrijke
opgaven rondom ‘wonen’ in Midden-Holland. Het
bestuurlijk overleg Ruimte en Wonen spreekt
waardering uit voor alle inbreng en betrokkenheid.
De concept-RAW Midden-Holland zal op korte
termijn aan de stakeholders worden toegestuurd.
Verlengd Convenant uitstroom opvang en zorg
regio Midden-Holland
Het ’Convenant uitstroom opvang en zorg regio
Midden-Holland’ bevat afspraken tussen de vijf
samenwerkende gemeenten in Midden-Holland over
het beschikbaar stellen van voldoende sociale
huurwoningen voor mensen die (moeten)
uitstromen uit instellingen voor maatschappelijke
opvang, tijdelijk verblijf en beschermd wonen en
voor de huisvesting van ex-gedetineerden en
daklozen. Het convenant beoogt de uitstroom beter
te spreiden over de regio.
Het convenant is in het voorjaar van 2019 door de
colleges van burgemeester en wethouders van de
vijf gemeenten verlengd. De ondertekening is
gemandateerd aan de wethouders Wonen.

In het verlengde convenant is vastgelegd dat het
aantal ter beschikking te stellen sociale
huurwoningen in principe voor de duur van het
convenant wordt vastgesteld in een regionaal
bestuurlijk overleg Ruimte en Wonen MiddenHolland. De mogelijkheid bestaat om - als daar
aanleiding toe is - de afspraken tussentijds te
wijzigen.
De tekst van het ondertekende Verlengd
Convenant uitstroom opvang en zorg vindt u
hier. Het in het convenant genoemde aantal
woningen is door het bestuurlijk overleg Ruimte
en Wonen vastgesteld op 68.
Aankondiging raadsledenavond 14 oktober
Op 14 oktober 2019 zal een raadsledenavond
plaatsvinden over de regionale samenwerking
en afstemming op het gebied van omgevingswet
en omgevingsvisies van de gemeenten in
Midden-Holland.

21 november
Nationaal Congres
Bodemdaling
Eind november 2019
wordt weer een
complete dag over de
aanpak van
veenbodemdaling in
Nederland
georganiseerd. Op dit
jaarlijkse congres
Hilde Niezen (Gouda),
presenteert het
voorzitter Platform
Slappe Bodem
Platform Slappe
Bodem de laatste
stand van zaken rondom beleid, klimaat, water,
bodem, landbouw en ruimtelijke ordening. Dit
keer onder meer de presentative van het
nieuwe uitvoeringsprogramma voor de
komende vier jaar met heldere speerpunten.
Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling
zal presentaties over natte teelten,
onderwaterdrainage, innovatieve
ophoogtechnieken, governance en geodata.
Daarnaast is er ruimte voor inspirerende
praktijkcases uit het netwerk en een
kennismarkt. Meer info op slappebodem.nl.
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Resultaten vanuit de programma’s
SOCIAAL DOMEIN
Evaluatie inkoop jeugdhulp
Het bestuurlijk overleg Sociaal
Domein heeft de aanpak van
de evaluatie inkoop jeugdhulp
goedgekeurd. De
deelovereenkomsten met de
gecontracteerde
zorgaanbieders lopen tot en
Wethouder Corine
met 31 december 2020 en
Dijkstra (Gouda),
voorzitter regionaal
kunnen 2 x 2 jaar worden
Bestuurlijk Overleg
verlengd. Voor 1 juli 2020
Sociaal Domein
moet worden aangegeven of
de regio de overeenkomsten
wil verlengen. Aan de Goudse raad is toegezegd
eerst een evaluatie te doen van de inkoop die geleid
heeft tot de huidige contracten.
Het bestuurlijk overleg Sociaal Domein heeft
afgesproken dat de evaluatie regionaal wordt
opgepakt, waarbij de Regionale Dienstverlening
Sociaal Domein (RDS) de trekker is. Het is een
interne evaluatie onder een groot aantal
beleidsadviseurs en leden van sociale teams die in
de periode juni – september plaatsvindt. Ook met de
zorgaanbieders wordt gesproken. De uitkomst van
de evaluatie wordt in november gepresenteerd.

Transformatie Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
jeugd
Op de agenda van het bestuurlijk overleg Sociaal
Domein van 20 juni stond de stand van zaken
volumebeheersing en transformatie specialistische
GGZ-hulp voor jeugd. Doelstelling van deze
transformatie is om te bewerkstelligen dat
kinderen zo veel mogelijk gebruik maken van de
basiszorg in de eigen omgeving, zodat het gebruik
van specialistische zorg (en daarmee ook de
kosten) afneemt.
Uit de gepresenteerde analyse kwam naar voren
dat de gewenste beweging van specialistische GGZ
naar basis-GGZ is ingezet. Tegelijkertijd neemt het
totaal aantal cliënten in de GGZ toe en ook het
aantal klinische plaatsingen neemt toe.
Acties die nu ondernomen worden zijn het
stimuleren van de samenwerking tussen
aanbieders en het maken van ontwikkelafspraken
met aanbieders en intensieve contacten met
verwijzers, veelal huisartsen. De voorlopige
conclusie luidt dat het proces om te komen tot
meer preventie, normalisatie en inclusie veel tijd
kost.

Het bestuurlijk
overleg Sociaal
Domein is keihard
aan de slag met de
transformatie van
de jeugdzorg: v.l.n.r.
Henry ten Zijthoff,
Robèrt Smits,
Lavinja
Sleeuwenhoek,
Daan de Haas, Jan
Verbeek, Corine
Dijkstra en Kees
Oskam
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Resultaten vanuit de programma’s
VERKEER EN
VERVOER
Actualisering gebiedsagenda
en voordracht subsidie
infrastructurele projecten
2020
Jaarlijks ontvangt de regio
subsidiegeld van de provincie
voor de uitvoering van
Wethouder Inge
regionale verkeer- en
Nieuwenhuizen
(Bodegravenvervoerprojecten vanuit de
Reeuwijk), voorzitter
Subsidieregeling Mobiliteit
regionaal Bestuurlijk
(SRM). Voorheen liepen deze
Overleg Verkeer en
middelen via de Brede
Vervoer
Doeluitkering (BDU) van het
Rijk aan de provincie. Sinds 2016 zijn deze middelen
toegevoegd aan het provinciefonds en verstrekt
Provincie Zuid-Holland deze subsidies via de SRM.
Ook dit jaar is de wegbeheerders weer gevraagd
om via de regio projecten op te voeren voor
subsidie. De voordracht voor subsidie is gedaan
met de regionale gebiedsagenda mobiliteit als
onderlegger. Doel van de gebiedsagenda is om
samen met de provincie te komen tot een integrale
gebiedsaanpak op het vlak van mobiliteit (o.a. OV,
infra, fiets).
Het Regionaal bestuurlijk overleg verkeer en
vervoer heeft de gebiedsagenda en de lijst met
projecten voor komend jaar vastgesteld.
Het gaat om een totaalbedrag van ruim 1,2 miljoen
euro dat besteed gaat worden aan regionale en
duurzaam veilig projecten. Omdat de subsidie
maximaal 50% van de kosten bedraagt, betekent dit
dat de regiogemeenten in de komende tijd in ieder
geval ditzelfde bedrag aan cofinanciering uit zullen
geven om deze projecten te realiseren. Een aantal
voorbeelden van projecten met een regionaal- of
verkeersveiligheidsbelang die met deze subsidie
gesteund worden zijn: “Herinrichting Raadhuisweg/
Zoutmansweg” te Reeuwijk-Brug, het inrichten van
schoolzones in Gouda en “Verlengde
Beethovenlaan” in Waddinxveen.

Minister Van Nieuwenhuizen bij verkeersexamen
in Gouda
De minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora
van Nieuwenhuizen, bezocht op 19 juni het
praktisch verkeersexamen bij basisschool de
Westerschool in Gouda. De minister deed daar de
fietscheck van Veilig Verkeer Nederland en samen
met de Goudse wethouder Hilde Niezen gaf zij het
startsein voor het examen. Het verkeersexamen is
een initiatief van Veilig Verkeer Nederland en
bereidt leerlingen voor op veilige deelname aan het
verkeer.
Prijswinnende leerlingen
verkeersveiligheidscampagne
Op verkeersveiligheidsgebied wordt in MiddenHolland onder andere samengewerkt met het
Regionaal Ondersteuningsbureau
Verkeersveiligheid Zuid-Holland. Zij verzorgen
verkeersveiligheidsprojecten gericht op jongeren
zoals de verkeersleerkracht in het basisonderwijs in
het kader van School op Seef en Totally Traffic voor
het voortgezet onderwijs. Onderdeel van Totally
Trafic is een leerlingenwedstrijd CampagneCrew,
waarbij leerlingen in het voortgezet onderwijs een
campagne bedenken die andere middelbare
scholieren in Zuid-Holland moet oproepen om veilig
aan het verkeer deel te nemen.
Twee leerlingen van de Driestar in Gouda wonnen
de leerlingenwedstrijd CampagneCrew met hun
zelfbedachte verkeersspel. Regionale
verkeersveiligheidsambassadeur voor MiddenHolland wethouder Kirsten Schippers overhandigde
de prijs aan de winnaars; er is een filmpje van
gemaakt er is een filmpje van gemaakt.
Leerlingen van CSG Willem de Zwijger in
Schoonhoven wonnen de Publieksprijs met hun
poster 'MONO op de fiets, dan mis je niets'. Deze
campagne roept op om de mobiele telefoon niet te
gebruiken tijdens het fietsen. Wethouder Bert
Bening van Krimpenerwaard bezocht de school om
de prijs te overhandigen.

Terug naar inhoudsopgave
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Resultaten vanuit de programma’s
DUURZAAMHEID
Raadsinformatieavond
Regionale Energiestrategie
Midden-Holland
Om raadsleden in de regio
Midden-Holland goed voor
te bereiden op de keuzes die
zij moeten gaan maken in
het traject van de Regionale
Wethouder Gezina
Atzema
Energiestrategie (RES) is op
(Waddinxveen),
maandagavond 20 mei
voorzitter regionaal
hierover een
Bestuurlijk Overleg
informatieavond
Duurzaamheid
georganiseerd.
Gezina Atzema, voorzitter van de bestuurlijke tafel
Duurzaamheid, verwelkomde ongeveer 70
personen en benadrukte de noodzaak van de RES
en de relatie tot het Nationaal Klimaatakkoord.
Vervolgens presenteerde Ruth Noorduyn, ODMH,
de resultaten van het energiemodel in de vorm van
scenario’s van zonnevelden en windmolens voor
2030. Deze scenario’s zijn gebaseerd op het
einddoel om in 2050 energieneutraal te zijn in de
regio Midden-Holland.
Daarna gingen de raadsleden onderling en met
stakeholders in gesprek. Netbeheerder Stedin,
Hoogheemraadschap Schieland en de
Krimpenerwaard, Natuur- en Milieufederatie ZuidHolland en het regionale Duurzaamheidsplatform
van bedrijven gaven hun kennis en ervaringen door
en kregen input van de raadsleden. Ook was het bij
een van de tafels mogelijk om de benodigde
zonnevelden en windmolens op een grote kaart te
plaatsen om een gevoel te krijgen bij de ruimtelijk
opgave. Er hing een energieke sfeer, er zijn veel
ideeën uitgewisseld, er is nieuwe kennis opgedaan.
Het was een geslaagde avond, waar er nog meer
van zullen volgen!

CULTUUR
Minister kondigt voortzetting programma
Cultuureducatie met Kwaliteit aan
Op 11 juni publiceerde minister van Engelshoven
haar ‘uitgangspunten nieuw cultuurstelsel 20212024’. Daarin staan haar plannen voor het
cultuurbeleid voor die periode.
In de uitgangspuntenbrief van de minister voor het
cultuurbeleid in de periode 2021-2024 kondigt zij een
vervolg aan op het programma Cultuureducatie met
Kwaliteit.
Het uitgangspunt voor de nieuwe periode is integraal
cultuuronderwijs en kansengelijkheid. De minister
ziet goede mogelijkheden om cultuur en gelijke
kansen te verbinden en er komt meer ruimte voor
het voortgezet onderwijs en de aansluiting tussen
binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Cultuureducatie blijft een van speerpunten van het
Rijksbeleid voor cultuur.
Hoe het programma er precies uit komt te zien wordt
de komende maanden verder uitgewerkt. De
uitgangspuntenbrief van de minister schetst de
hoofdlijnen voor het gehele cultuurbeleid. Deze brief
wordt in juni eerst in de Tweede Kamer besproken.
Daarna kunnen de beleidskaders voor specifieke
programma’s en regelingen uitgewerkt worden. Als
eerste worden bestuurlijke afspraken gemaakt
tussen de drie overheidslagen rijk, provincies en
gemeenten. Vervolgens werken het Ministerie van
OCW, FCP en LKCA het programma verder uit.
De gehele nota ‘uitgangspunten nieuw cultuurstelsel
2021-2024’ is hier te lezen.
Het regionaal bestuurlijk platform Cultuur volgt de
ontwikkelingen en bespreekt met elkaar de kansen
voor de Regio Midden-Holland.
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