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Voorzitterschap van de klankbordgroep Regio Midden-Holland
Mijn naam is Cindy uit de Bulten en sinds kort ben ik
de voorzitter van de Klankbordgroep van de Regio
Midden-Holland.

wij als leden van de klankbordgroep behoefte aan een
vaste voorzitter om de net genoemde doelstelling te
realiseren.
En daarvoor wil ik me in gaan zetten. Duidelijk is dat
ik geacht word meer te doen dan alleen het technisch
voorzitterschap. Er wordt vooral van mij verwacht dat
ik een rol zal spelen om de regionale samenwerking
van raden te enthousiasmeren, partijen te verbinden en
bij elkaar te brengen. Ik zal mij inzetten voor een goede
positionering van de klankbordgroep ten behoeve van
de vijf gemeenteraden. Een mooi voorbeeld van partijen om samen te brengen is de gewenste verbinding
tussen de klankbordgroep en de bestuurders van die
thema’s die het komend jaar in de klankbordgroep de
aandacht vragen.

In de klankbordgroep is gesproken over een betere
positionering van de klankbordgroep om de regionale
samenwerking van de gemeenteraden te enthousiasmeren en te verbeteren. Daarom wil de klankbordgroep
graag meer zicht en grip krijgen op het verloop van de
verschillende regionale processen, zodat zij vanuit die
grip de betrokken raden goed in positie kan brengen.

Hier wil ik voor gaan. Doet u trouwens mee? Heeft
u behoefte om hierover met mij gedachten te wisselen,
neem dan contact met mij op c.uitdebulten@zuidplas.nl
Met vriendelijke groeten,
Cindy uit de Bulten

Vanaf de start van deze raadsperiode waren de leden
bij toerbeurt voorzitter. Op zich een mooi idee om dit zo
in te richten, maar gedurende de tijd verstreek kregen
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Het beste van Midden-Holland
In deze rubriek komen leden van het dagelijks bestuur aan het woord over onze mooie regio Midden-Holland.
Deze keer is het burgemeester Christiaan van der Kamp van gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

‘Waarom woont u hier graag?’

‘Wat is uw favoriete streekgerecht?’

De sfeer is hier nog vriendelijk, we groeten elkaar en
zijn bereid om elkaar te helpen. Dat vind ik prettig
want je moet het met elkaar doen. Het woord samenleven bestaat uit twee woorden samen en leven. Daar
zit voor mij de kern van mijn leven en mijn werk. De
mooie omgeving heb ik hierboven al genoemd. En er
zijn genoeg leuke stadjes als Gouda, Oudewater en
Schoonhoven en dorpen zoals Bodegraven om je te
vermaken. En de centrale ligging in ons land ervaar ik
als heel praktisch. Je bent binnen een half uur in de
vier grote steden.

Ik ben dol op eten en lust eigenlijk alles. Echte
favorieten heb ik niet maar ik eet graag het eten van
de plek waar ik ben. Dus stamppotten in Nederland,
Kaiserschmarren Oostenrijk, Boeuf bourguignon in
Frankrijk, English Breakfast in Engeland, Goulashsoep in Hongarije en in Wenen de echte Wienerschnitzel. Dat is het leuke van reizen om vooral mee
te eten wat lokaal gegeten wordt. Ik ben geen echte
zoetekauw maar houd meer van hartig. Dus
‘s avonds voor mij wat mooie kaas in plaats van
snoep.

‘Waar is onze regio echt goed in?’

‘Wat is uw meest favoriete plek van de
regio?’

In mijn eigen gemeente zit de kaashandel van Nederland. Dat betekent dat er 30 miljoen kilo kaas in
de pakhuizen liggen te rijpen om daarna verpakt te
worden. Al dat kaas gaat de hele wereld over en samen met de agro-logistiek die daarbij hoort is het een
ijzersterk cluster. Enkele grote spelers zijn nog steeds
familiebedrijven die met enorm veel passie aan het
werk zijn. Daar ben ik echt trots op. En dat tekent
ook de regio: veel sterke MKB-bedrijven die gewoon
doorgaan en iedere dag mooie producten maken. En
dat geldt ook nog steeds voor onze boeren. Zonder
hen zou het Groene Hart er maar leeg uitzien. Het
wordt tijd dat zij weer perspectief krijgen op een
duurzame toekomst.

Het Groene Hart is op heel veel plaatsen echt schitterend. Het lijnenspel van alle sloten, de percelen met
koeien en de wolken maken het mijn favoriete omgeving. Als ik moet kiezen dan op 1. De Reeuwijkse
Plassen en op twee De Meije. Met mijn vrouw wandel
en fiets ik veel in het Groene Hart en bijvoorbeeld in
het Steinse Groen kun je prachtig tussen de weilanden wandelen. Juist in het Groene Hart ervaar ik de
weidsheid die het westen van ons land zo kenmerkt.
Je komt er heerlijk tot rust. En er zijn genoeg leuke
stadjes en dorpen om je te vermaken.
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Begroting voor zienswijze naar gemeenteraden en jaarrekening ter kennisname
naar gemeenten
De programmabegroting 2022 - 2025 van Regio Midden-Holland is opgesteld. Na bespreking in het dagelijks
bestuur Regio Midden-Holland op 1 april 2021 wordt de
begroting aan de gemeenteraden gestuurd, om hen in
de gelegenheid te stellen hun zienswijze te geven. De
programmabegroting zal op 30 juni 2021 ter vaststelling
aan het Algemeen Bestuur van de Regio Midden-Holland worden voorgelegd. Er is sprake van een meerjarig
sluitende begroting, zowel in 2022 als in de jaren daarna.
Er is in de begroting ook dit jaar geen inflatiestijging
toegepast. De bijdrage per inwoner is net als voorgaande
jaren niet geïndexeerd en blijft € 1,76.
De jaarrekening 2020 van Regio Midden-Holland is eveneens besproken in het dagelijks bestuur van 1 april 2021.
De controle door de accountant is afgerond, er is een
goedgekeurde verklaring afgegeven. Er is sprake van een
positief operationeel resultaat. Deze jaarstukken worden
ter besluitvorming voorgelegd aan het Algemeen Bestuur
op 30 juni en zijn ter kennisname naar de gemeenteraden
gestuurd.
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Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt
De samenwerkende partijen in het triple helixoverleg hebben nadrukkelijk de regionale bedrijventerreinenstrategie
Midden-Holland bij de provincie en Stec opnieuw in de
aandacht gebracht. Deze regionale strategie, aangeboden aan Gedeputeerde Staten in maart 2020, geeft aan
wat de behoefte aan ruimte is voor bedrijventerreinen in
Midden-Holland. Om dubbel en onnodig werk te voorkomen, hebben de leden van het overleg ervoor gepleit om
gebruik te maken van de cijfers en kennis op dit vlak in
de regio.
De leden van het overleg maken zich zorgen dat lokale
initiatieven vertraging kunnen oplopen. De nieuwe provinciale raming mag ontwikkelingen rond bedrijvigheid niet
stilleggen.
Wethouder Jan Vente (Krimpenerwaard), voorzitter regionaal
Bestuurlijk Overleg Economie, Onderwijs, Arbeidsmarkt

Reacties op Provinciale
bedrijventerreinenstrategie
De provincie heeft de uitwerking van haar bedrijventerreinenstrategie gepresenteerd. Die uitwerking bestaat
uit een doorvertaling van de strategie in het omgevingsbeleid, en uit het opstellen van een nieuwe provinciale
behoefteraming. De resultaten van de nieuwe raming
moeten de verouderde provinciale gegevens uit 2017
vervangen.
De raming wordt opgesteld door de Stec groep, in nauwe
samenwerking met de regio’s.

Gegeven de grote urgentie van dit vraagstuk voor Midden-Holland, wil het triple helixoverleg een grotere rol
krijgen dan alleen via bestuurlijke consultaties.

Werkbezoek Statencommissie
Ruimte Wonen Economie
Tijdens de bespreking van de provinciale bedrijventerreinenstrategie in de (provinciale) Statencommissie
Ruimte Wonen Economie van 30 september 2020 is
namens ondernemers en gemeenten in Midden-Holland
een inspraakreactie verzorgd. De insprekers hebben de
commissie uitgenodigd voor een bezoek aan de regio.
Deze uitnodiging is door de commissie met belangstelling
geaccepteerd. Het werkbezoek van de Statencommissie
staat gepland voor 1 september 2021.

Uitvoering economische visie
Midden-Holland
Het triple helixoverleg heeft in 2020 de economische visie
vastgesteld waarin het profiel van de regio Midden-Holland
beschreven staat. Het profiel is uitgewerkt in een viertal
speerpunten.
De leden van het overleg willen zorgen voor een transparante en zorgvuldige uitvoering van de visie en de inzet van
middelen. Daarom hebben ze op 4 maart 2021 afspraken
gemaakt over rollen en verantwoordelijkheden bij het starten van uitvoeren van projecten binnen de netwerksamenwerking van Midden-Holland.

Perspectief op Werk
In september 2019 is het regionale actieplan Perspectief
op Werk Midden Holland definitief vastgesteld en goedgekeurd door gemeenten, UWV, Promen en VNO NCW. Doel
van de concrete agenda met regionale projecten is om de
matching tussen werkzoekenden en werkgevers te optimaliseren. Het actieplan geeft ondersteuning voor mensen
die willen en kunnen werken maar daarin niet zelfstandig
werk kunnen vinden. Een onderdeel van het regionale
actieplan is de realisatie van het Werkgeversservicepunt
Midden-Holland.
Het triple helixoverleg leent zich bij uitstek voor de gezamenlijke afstemming tussen onderwijs, bedrijfsleven en
overheid en daarmee verkenning van mogelijkheden over
kansen op werk.
Verschillende projecten uit Perspectief op Werk sluiten
aan op de thema’s vanuit de Economische visie Midden
Holland.
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Ruimte en Wonen
ligging en bereikbaarheid. Om de ontwikkelingen mogelijk
te maken zijn wel investeringen nodig om de mobiliteit
te verbeteren, in eerste plaats het OV. Om dit te bereiken
zal Midden-Holland nauwere samenwerking zoeken met
stakeholders in en om de regio.
In vervolg op het vaststellen van de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit heeft het bestuurlijk overleg Ruimte
en Wonen opdracht gegeven tot uitwerking van de doelstellingen van Agenda Verstedelijking en Mobiliteit met
een financiële onderbouwing. Dit biedt een basis om met
stakeholders (zoals Rijk, Economic Board en Provincie)
aan tafel te gaan.
De Agenda Verstedelijking en Mobiliteit is hier te downloaden.

Ruimtelijke adaptatie
Wethouder Jan Hordijk (Zuidplas), voorzitter regionaal Bestuurlijk
Overleg Ruimte en Wonen

Agenda verstedelijking en mobiliteit
Midden-Holland gaat bijdragen aan de duurzame verstedelijking van Zuid-Holland. Midden-Holland is een bijzonder gebied: veel ruimte, groen, prachtige natuurgebieden,
maar ook de historische stad Gouda, volop stedelijke
ontwikkeling en een goede bereikbaarheid. Met de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit laat Midden-Holland zien
hoe de regio wil bijdragen aan de verstedelijkingsopgave
in de Randstad. De verstedelijking in Midden-Holland
onderscheidt zich van de ontwikkelingen in andere delen
van de Randstad, bijvoorbeeld door de gunstige centrale

Sinds 2018 werken de gemeenten, waterschappen,
provincie, omgevingsdienst, GGD en Veiligheidsregio
samen in de werkregio ruimtelijke adaptatie Midden-Holland. Naast de 5 gemeenten in de Regio Midden-Holland
nemen ook Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den
IJssel deel aan de werkregio Midden-Holland. De werkregio wordt gefaciliteerd door Regio Midden-Holland, als
onderdeel van het programma Ruimte en Wonen.
De samenwerking richt zich op het delen van kennis en
ervaringen op het gebied van stresstests, risicodialogen,
ontwikkelen van beleid en nemen van maatregelen. De
samenwerking is ambtelijk (werkgroep), maar minstens
een keer per jaar vindt ook een bestuurlijk overleg
ruimtelijke adaptatie Midden-Holland plaats. Mevr. Boere-Schoonderwoerd (wethouder Krimpenerwaard) treedt

hierbij op als voorzitter. In het bestuurlijk overleg zijn alle
gemeenten, waterschappen en provincie vertegenwoordigd. Het doel is om de vertegenwoordiging integraal te
laten zijn; dat wil zeggen vanuit de beleidsterreinen water,
bodem, beheer en onderhoud openbare ruimte, ruimtelijke ordening en wonen. Ruimtelijke adaptatie wordt een
steeds belangrijker thema bij de ruimtelijke planvorming.

Impulsregeling
Om het nemen van maatregelen voor ruimtelijke adaptatie een impuls te geven is door de minister van Infrastructuur en Waterstaat de Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie opengesteld per 1 januari 2021. Het gaat om een
cofinanciering van 33 procent uit het Deltafonds voor het
uitvoeren van fysieke en watergerelateerde maatregelen.
Voor de maatregelen wordt gekozen op basis van de uitgevoerde stresstest en risicodialogen. Voor de werkregio
Midden-Holland is ruim 3 miljoen euro beschikbaar in de
periode 2021-2023 als cofinanciering. De middelen zijn te
besteden tot en met 2027. Om hierop aanspraak te maken is een regionaal maatregelprogramma opgesteld dat
door het bestuurlijk overleg is vastgesteld op 11 februari.
De ambitie is groot: de door de gemeenten ingediende
maatregelen hebben een omvang van 30 miljoen euro. De
gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de prioritering
van de te nemen maatregelen binnen de afgesproken
kaders. De subsidieaanvraag zal voor de zomer worden
aangeboden aan de colleges en vervolgens worden ingediend bij de minister.
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Zienswijze omgevingsbeleid provincie
ingediend

demdaling. Deze campagne is gericht op kandidaat-Kamerleden, huidige Kamerleden, beleidsbeïnvloeders en
andere geïnteresseerden. De campagne liep goed, leverde veel reacties op en ook veel bezoek aan de website
slappebodem.nl. Daar is een aparte pagina ingericht met
informatie, die is gebaseerd op het vorig jaar ontwikkelde

Provincie Zuid-Holland had in de maanden december
en januari het vernieuwde ontwerp-omgevingsbeleid ter
inzage gelegd. Onder aanvoering van het programma
ruimte wonen is een integrale regionale zienswijze opgesteld en ingediend.
In de zienswijze wordt ingegaan op de beperkingen die
de provincie oplegt aan ontwikkeling van bedrijventerreinen en woningbouw, terwijl die ontwikkeling zo nodig
is. De onlangs ontwikkelde bedrijventerreinenstrategie is
voor Midden-Holland de leidraad, dit zou in het provinciale beleid tot uitdrukking moeten komen. Een goede spreiding van de detailhandel is daarnaast van groot belang
voor leefbare dorpen. Positief punt is de erkenning van
het belang van de ontwikkeling van de Zuidplaspolder
als woningbouwlocatie, een regionaal speerpunt. Midden-Holland pleit daarbij voor een goede verbinding met
het landschap en de dorpen in de regio. De beperkingen
die de provincie bij voorbaat stelt aan locaties voor duurzame opwek van energie zijn daarnaast niet in lijn met de
voorgestane ambities van de regionale energiestrategie
die in ontwikkeling is. De regionale zienswijze is op de
website van Regio Midden-Holland te downloaden.

Wethouder Hilde Niezen (Gouda), voorzitter Platform Slappe
Bodem

Tweede Kamerverkiezingen
en kabinetsformatie
In januari is een online campagne van het Platform
Slappe Bodem van start gegaan. Met 10 verschillende
beelden wordt via social media (Twitter, LinkedIn en
Facebook) aandacht gevestigd op de gevolgen van bo-

position paper. De campagne liep tot aan de verkiezingen
op 17 maart.
Tegelijkertijd wordt rond het thema bodemdaling ambtelijk advies aangeleverd ten behoeve van de formatie van
het nieuwe kabinet. Hierbij werkt het Platform samen
met de partners binnen het netwerk en de koepelorganisaties van gemeenten, waterschappen en provincies.
Het Platform Slappe Bodem zet zich ook in om snel met
de (deels nieuwe) woordvoerders van thema’s die met
bodemdaling te maken hebben in gesprek te gaan.
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Verkeer en Vervoer
markt benaderen voor de realisatie. Na gunning van de
opdracht in 2025 moet eind 2028 de aangepaste weg
opengaan.

Ways2go

Wethouder Inge Nieuwenhuizen (Bodegraven-Reeuwijk),
voorzitter regionaal Bestuurlijk Overleg Verkeer en Vervoer

A20-project niet controversieel
verklaard

Het project A20 Nieuwerkerk aan den IJssel-Gouda kijkt
verder dan het aanleggen van extra asfalt. We willen ook
bereiken dat in de spits minder mensen reizen op het
traject, zodat iedereen vlotter op zijn bestemming komt.
Publiek-privaat samenwerkingsverband De Verkeersonderneming helpt daarmee. Begin maart startte De Verkeersonderneming met een campagne via Ways2go.
Doel van de campagne is het enthousiasmeren van
reizigers en hun ideeën/kansen voor het traject te delen.
Hier kunnen inwoners van de omliggende gemeenten aan
meedoen, maar ook mensen die reizen door het gebied.
Het gaat om automobilisten, maar ook om ov-reizigers en
fietsers. De deelnemers delen hun reisgedrag en de redenen waarom ze reizen. Op basis daarvan krijgt De Verkeersonderneming inzicht in de tips en behoeften van de
reizigers en kan er beter met diensten worden ingespeeld.
Hiermee willen we meer alternatieven voor reizen beschikbaar maken en wordt de drukte in de spits op de A20
minder. Kijk op www.ways2go.nl voor meer informatie.

Geluidsmaatregelen
De aanpak van de geluidhinder langs de A20 valt onder het Meerjarenprogramma Geluidsanering en vindt
plaats parallel aan het project A20 Nieuwerkerk aan den
IJssel-Gouda. Het Meerjarenprogramma Geluidsanering komt voort uit de Wet milieubeheer. Die regelt dat
alle woningen waar het geluid van rijkswegen boven de
saneringsdrempel van 65 decibel ligt, onder bepaalde
voorwaarden gesaneerd worden.
Saneren wil hier zeggen het verminderen van geluid bij of
in de woningen. Voor de meeste woningen ligt de saneringsdrempel op 65 decibel. Er zijn een aantal uitzonderingen met lagere saneringsdrempels. Belangstellenden
kunnen op de geluidmaatregelenkaart op www.rijkswaterstaat.nl/mjpg zien welke maatregelen Rijkswaterstaat
voorstelt om de geluidhinder te verminderen. Deze maatregel(en) is/zijn nog niet definitief. Mogelijke geluidmaatregelen zijn stiller asfalt, een geluidscherm, gevelisolatie of
een combinatie hiervan.
In april 2021 verschijnt het ontwerp-geluidsaneringsplan
met alle voorgestelde geluidmaatregelen langs de A20.
Belanghebbenden kunnen hierop officieel reageren door
een zienswijze in te dienen. Eind 2021 volgt het definitieve
saneringsbesluit.

In januari viel het kabinet Rutte III. Wanneer een kabinet
valt en demissionair wordt, kunnen de Eerste en Tweede
Kamer onderwerpen controversieel verklaren. Hierover
mag de regering dan geen besluiten meer nemen. Voor
het project A20 Nieuwerkerk aan den IJssel-Gouda is dit
niet gebeurd. De planuitwerking wordt volgens de huidige
planning afgerond in 2024 met het onherroepelijk worden
van het Tracébesluit. In dat jaar gaat het project ook de
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Samen toewerken naar één
maatregelenpakket Beter Bereikbaar
Gouwe
De samenwerkingspartners in Beter Bereikbaar Gouwe
werken de komende weken samen toe naar één maatregelenpakket op hoofdlijnen voor een betere bereikbaarheid
en leefbaarheid in het Gouwe-gebied. Dat is de uitkomst
van de bestuurlijke afstemgroep van 3 maart.
De partners bespraken in dit overleg de opgehaalde wensen en bedenkingen uit de omgeving, raden en staten.
Raden, staten en bewoners hebben zich eind vorig jaar
kunnen uitspreken over vijf mogelijke maatregelenpakketten. Deze gespreksronde heeft waardevolle informatie
opgeleverd en de bestuurlijke afstemgroep verder geholpen. Naar verwachting komen de partners na de volgende
bestuurlijke afstemgroep eind april/begin mei met een
conceptadvies voor een maatregelenpakket. Dit pakket
geeft invulling aan de opgehaalde reacties en moet passen
binnen het budget dat ervoor is.

Planning en besluit
Nadat het conceptadvies voor een maatregelenpakket is
gegeven, worden raden en staten geïnformeerd. Ook wordt
de omgeving geraadpleegd over het uitwerken van de
maatregelen. Dit vindt plaats van mei tot en met juni. Als
fysieke bijeenkomsten dan nog steeds niet mogelijk zijn,
worden dit een webinar en online gesprekstafels. Naar verwachting nemen de gemeenteraden en Provinciale Staten
eind 2021 een besluit over het maatregelenpakket. In de
fase daarna worden alle voorgestelde maatregelen vertaald
naar bestemmingsplannen of andere planologische kaders.

Andere projecten
Het project N207 Zuid heeft raakvlakken met het programma Beter Bereikbaar Gouwe. De plannen van het
project N207 Zuid zijn maatregelen die van 2023 tot 2025
worden gerealiseerd. De maatregelen die onderzocht
worden binnen het programma Beter Bereikbaar Gouwe
zijn aanvullend op de maatregelen van de N207 Zuid.
Een ander project dat gerelateerd is aan Beter Bereikbaar Gouwe is de A12 tussen Gouda en Utrecht. In het
laatste BO MIRT met de minister hebben de betrokken
partijen een aantal varianten vastgesteld, waarvan de
verbreding van de A12 inclusief Bodegravenboog de
bestuurlijke voorkeur geniet. Bij de directe verbinding
tussen de N11 en de A12, de Bodegravenboog, komen
beide projecten bij elkaar. De regio zet via verschillende
lijnen in en hoopt daarmee een lang gekoesterde wens uit
het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan uit te laten komen.
“De Bodegravenboog is een essentiële missende schakel

in Midden-Holland waar burgers en bedrijfsleven nog veel
profijt van zullen hebben”, aldus mw. Inge Nieuwenhuizen
(voorzitter regionaal bestuurlijk overleg verkeer en vervoer
Midden-Holland). “Je ziet dat wanneer verschillende
overheden met elkaar tot de conclusie komen dat ze een
gezamenlijk belang hebben en daar achter gaan staan, er
heel veel mogelijk is. We zijn er nog niet, maar er zijn hele
belangrijke stappen vooruit gezet en we hebben het volste vertrouwen dat tegen het einde van het jaar in het BO
MIRT de minister met het startsein voor de verkenning
het groene licht zal geven voor het vervolg.”
Meer informatie over Beter Bereikbaar Gouwe vindt u op
de website.
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Nationaal Toekomstbeeld Fiets

Campagne MONO van start

Het fietsnetwerk verbeteren, meer stallingen bij stations,
rijksbruggen beter toegankelijk maken voor fietsers en
zorgen dat nieuwe woningbouwlocaties goed met de fiets
bereikbaar zijn. Dat is de ambitie van Zuid-Holland die
staat opgeschreven in het Nationaal toekomstbeeld fiets
op hoofdlijnen, een eerste inventarisatie van mogelijke
fietsinvesteringen in heel Nederland voor de komende
jaren.

In maart en april draait de landelijke campagne MONO.
Deze campagne heeft als doel weggebruikers bewust te
maken van de risico’s die afleiding door smartphonegebruik in het verkeer met zich brengt.
Dit onderwerp is uiteraard ook belangrijk voor leerlingen
in het voortgezet onderwijs. Zeker nu de scholen weer
(gedeeltelijk) open zijn. Daarom komt het thema in veel
lessen binnen het programma Totally Traffic naar voren.
Tijdens de campagneperiode worden de verkeerslessen
uitgelicht op de website van Totally Traffic. Scholen kunnen gebruik maken van de lessen.

Gemeenten, provincies en vervoerregio’s hebben op een
rijtje gezet wat er mogelijk is om een landelijk dekkend
netwerk van hoofdfietsroutes met goede fietsenstallingen
te realiseren. Ook onze regiogemeenten hebben met Provincie Zuid-Holland in een tweetal ambtelijke werksessies hierover nagedacht. Dat heeft een eerste landelijke
inventarisatie opgeleverd, waarin voor enkele miljarden
aan mogelijke investeringen opgesomd staan. Het Rijk
en de verschillende participanten in het fietssamenwerkingsverband Tour de Force, hebben dit opgeschreven
in het Nationaal toekomstbeeld fiets op hoofdlijnen, dat
door staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) en Henk Brink
(voorzitter Tour de Force) is gepresenteerd. Aan het toekomstbeeld op hoofdlijnen werkten ruim 500 fietsprofessionals uit heel Nederland.

Ook wordt landelijke de wedstrijd CampagneCrew georganiseerd, waarin jongeren van praktijkscholen en de
klassen 1 en 2 van de middelbare scholen uitgedaagd
worden om een campagneposter voor verkeersveiligheid
te maken. Eentje die ècht werkt bij leeftijdsgenoten met
als doel: geen afleiding in het verkeer door de smartphone of iets anders. Oftewel: rij MONO! Scholen kunnen
nog meedoen tot 1 mei.

De komende tijd gaan de betrokken partijen met elkaar
aan de slag om samen te kijken welke maatregelen het
meest kansrijk zijn, en wat het meest prioriteit heeft. In het
najaar verwachten ze met een nader uitgewerkt toekomstbeeld fiets te komen, als basis voor toekomstige investeringsbeslissingen. Lees het hele Nationaal toekomstbeeld
fiets op hoofdlijnen op de website van Tour de Force.
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Sociaal Domein
Stap voor stap naar een eensluidende
regiovisie
Het regionaal bestuurlijk overleg Sociaal Domein werkt
dit jaar met de raden in de regio Midden-Holland toe
naar een nieuwe regiovisie voor Jeugd en Wmo. Doel
is een regionaal kader voor de regionale taken op het
gebied van jeugd en Wmo waaronder de maatschappelijke zorg voor de periode 2021-2024. Het huidige kader
‘gebundelde krachten’ dateert uit 2013 en actualisatie is
nodig. Daarbij komt dat de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) vereist dat gemeenteraden hun regiovisies
en afspraken over samenwerken aanscherpen.

Wethouder Corine Dijkstra (Gouda), voorzitter regionaal
Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein

Nadat de raden in februari zijn geinformeerd over het proces, vond op 18 maart jl. een eerste inhoudelijke sessie
plaats van de gezamenlijke raden. Een druk bezochte
bijeenkomst (75 deelnemers, waaronder 60 raadsleden) waarbij de raadsleden in drie deelsessies vragen
stelden over visie en uitgangspunten; lokale, regionale
en bovenregionale taken; en toekomstgerichte opgaven.
Er zijn vele vragen en ook scherpe vragen gesteld over
de diverse (complexe) thema’s uit de visie zoals kwaliteit,
budget-plafonds, afbakening, afschaling van zorgproducten, betaalbaarheid en afstemming tussen regionale en
lokale bezuinigingsdoelen.

Eind mei zal een gezamenlijk vervolg plaatsvinden, waarin
het doel is om de door raadsleden gewenste wijzigingen
op te halen, met beschikking over de adviezen van de
adviesraden sociaal domein van alle gemeenten. Ook het
voorstel over de governance (de afspraken over uitvoering en bijbehorende verantwoordelijkheden) en de financiële paragraaf worden dan ter bespreking voorgelegd.
Tot slot volgen vóór de zomer de collegebesluiten en in
september de raadsbesluiten.
De samenstelling van de nieuwe regiovisie is onderdeel
van het regionale programma Sturen op Kosten Jeugdzorg en Wmo. Met deze visie kiest Midden-Holland voor
het realiseren van kwalitatief goede zorg. Betaalbare zorg.
Zorg die toegankelijk is voor wie dat nodig heeft. Een nadere afbakening, helder en stevig contractmanagement,
meer grip en sturing op de kosten en het gezamenlijk
optrekken met alle partijen zijn daarbij van belang. Vanuit
het perspectief dat lokale gemeenten zo goed mogelijk
hun inwoners kunnen blijven ondersteunen om mee te
kunnen doen in de samenleving.
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Actieplan dakloosheid van start
De regio Midden-Holland is gestart met het Actieplan
dakloosheid. Dit regionale actieplan bestaat uit projecten
op gebied van preventie, ombouw van de nachtopvang, betere toegang via het Centraal meldpunt dak- en
thuislozen en huisvestingsinitiatieven zoals bijvoorbeeld
Wonen Eerst en Gouwe Huse (de regionale uitwerking
van Skaeve Huse). Deze initiatieven sluiten aan bij de
plannen die het (vorige) kabinet in juni 2020 presenteerde voor bestrijding van dakloosheid onder de naam:
“Een (t)huis, een toekomst” (VWS, 2020). De actieplannen
vallen uiteen onder drie thema’s: (1) Preventie, (2) Vernieuwing van de opvang en (3) Wonen met begeleiding.
In Midden-Holland zien we een toename van het aantal
dak- en thuisloze mensen. Het aantal dakloze mensen
is gestegen van 68 in 2017 naar 124 in 2020. Het
aantal thuisloze mensen is gestegen van een geschat
aantal van 75 mensen in 2017 naar 130 in 2020. Het
is een diverse groep met als overeenkomst een urgent
woonprobleem. Mensen hebben vaak problematiek op
verschillende vlakken, waarbij vrijwel altijd ook sprake is
van financiële problematiek. De afgelopen jaren is een
toename van financiële problematiek zichtbaar.
In de regio is sprake van knelpunten die ook landelijk
zichtbaar zijn. Zo is er een groot tekort aan woningen
en dit leidt weer tot lange opvangduur in de maatschappelijke opvang. Hiernaast zien we een hoge mate van
terugval van mensen die uit de opvang komen. Verder
zorgt de corona-pandemie bij deze groep mensen voor
specifieke problemen en is de doorstroom vanuit de
opvang beperkt. Er is speciale aandacht voor de aanpak

van dakloosheid onder jongeren, onder andere via een
schuldsaneringstraject gericht op jongeren.

Buitententoonstelling WIJ… doorbreken
de cirkel van geweld
Ieder jaar zijn in Nederland 200.000 volwassenen en
119.000 kinderen slachtoffer van huiselijk geweld of
kindermishandeling. De overheid heeft hierin een grote
en heel belangrijke taak, maar is logischerwijs niet altijd
in staat om al deze mensen te zien of te helpen. Als
samenleving kunnen wij daarin iets betekenen.
Stichting OpenMind heeft daarom in samenwerking
met het landelijk programma Geweld Hoort Nergens
Thuis een tentoonstelling ontwikkeld die rondreist langs
verschillende gemeenten in Nederland. De tentoonstelling bestaat uit 30 portretten, slachtoffers van huiselijk
geweld samen met hun steunfiguur. Onderaan elke
foto staat hun verhaal over hoe zij de cirkel van geweld
hebben doorbroken. Het doel van de tentoonstelling is
huiselijk geweld bespreekbaar maken en omstanders
bewust maken van wat zij kunnen doen bij signalen van
huiselijk geweld.

Impressiefoto van de tentoonstelling in Oosterhout (bron: orts.nl)

Om de tentoonstelling extra effect te geven zullen in
beide gemeenten op verschillende openbare locaties
magazines te vinden zijn met informatie en ervaringsverhalen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de
podcast van Stichting Open Mind over dit thema en de
tentoonstelling.

In het voorjaar komt deze tentoonstelling ook naar de
regio Midden-Holland. De gemeenten Gouda en Zuidplas zijn gestart met de voorbereidingen. Tussen
20 april en 10 mei staat de tentoonstelling in de binnenstad van Gouda. 10 mei tot 1 juni is de tentoonstelling in
de gemeente Zuidplas te bekijken.
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Duurzaamheid

Wethouder Brigitte Leferink (Waddinxveen),

donderdag 11 februari een online participatie evenement
gehouden waar zo’n 200 bewoners en ondernemers aan
hebben deelgenomen.

opstellen dat op een voldoende draagvlak kan rekenen
en een zo zorgvuldig mogelijk ruimtelijke inpassing laat
zien.

Eén maand na de regionale volksvertegenwoordigersbijeenkomst op 14 januari hadden de volksvertegenwoordigers weer genoeg nieuwe informatie en uitkomsten waarop gereflecteerd kon worden. Op 18 februari kwamen we
digitaal bijeen met ongeveer 80 volksvertegenwoordigers
van alle gemeenten, waterschappen en de provincie.
Iedereen werd geïnformeerd over de opbrengsten van de
tweede participatieronde en er is inzicht gegeven hoe de
aangenomen moties in de RES 1.0 worden meegenomen.
De volksvertegenwoordigers zijn ook geïnformeerd over
de ontwikkeling van de ruimtelijke scenario’s en zijn hierover met elkaar en bestuurders in gesprek gegaan.

Dit voorstel zal naar verwachting in de stuurgroep van
april besproken worden. Daarna zal het aan de colleges/
dagelijks besturen worden aangeboden, die het elk met
een advies aan hun volksvertegenwoordigende organen
zullen voorleggen. In overleg met de regionale klankbord,
raadsleden en de griffiers zal gekeken worden of en hoe
en wanneer er een regionale “motiemarkt” kan plaatsvinden ter voorbereiding van besluitvorming. Het tijdpad is
op gericht dat alle volksvertegenwoordigingen voor 1 juli
a.s. een besluit op het dan voorliggende RES-document
Midden-Holland kunnen nemen.

De betrokken bestuurders en de stuurgroep RES zullen
de komende weken een samengesteld voorstel moeten

Via de website www.resmiddenholland.nl kunt u op de
hoogte blijven en u inschrijven voor de nieuwsbrief.

voorzitter regionaal Bestuurlijk Overleg Duurzaamheid

Regionale bijeenkomsten voor
inwoners, ondernemers en
volksvertegenwoordigers over de
Regionale Energiestrategie (RES) in
Midden-Holland
De afgelopen maanden heeft RES Midden-Holland met
bewoners, ondernemers en bestuurders uit de regio
Midden-Holland gesproken over mogelijke locaties voor
de opwek van wind- en zonne-energie. Er werden kansentafels gehouden en enquêtes uitgezet. Ook is er op
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Week van de circulaire economie
In de week van de circulaire economie zijn drie online
uitzendingen ‘Duurzaam én gezond koken’ georganiseerd. De chef-koks Maarten Vellekoop en Freek van der
Vlist van Restaurant De Kleischuur in Gouda hebben een
driegangen maaltijd bereid die niet alleen heerlijk smaakt,
maar ook gezond is en waarin verschillende restjes
zijn verwerkt. Ook vertellen ze waar ze de ingrediënten
vandaan halen: vaak lokaal en bij de boer. Het doel is om
voedselverspilling tegen te gaan, mensen te stimuleren
om ook te koken met restjes en om voedsel uit de buurt
te halen. U kunt hier alle uitzendingen terugvinden. Vanwege de lockdown was het helaas niet mogelijk om bij de
repaircafés langs te gaan maar die pakken we op zodra
het weer kan.
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Cultuur
Extra impuls voor cultuureducatie in het primair onderwijs
Regio Midden-Holland ontvangt van het Fonds voor
Cultuurparticipatie voor de komende vier jaren wederom
een financiële bijdrage voor Cultuureducatie met Kwaliteit. Hiermee kan het cultuuronderwijs op de scholen in
de regio een extra impuls krijgen. Het plan ‘Cultuureducatie Verrijkt je kijk!’ dat namens de 5 gemeenten door
Cultuureducatiegroep is ingediend bij het landelijke Fonds
voor Cultuurparticipatie is goedgekeurd.
Cultuureducatiemet Kwaliteit heeft als doelstelling om
kinderen te laten profiteren van goed cultuuronderwijs
waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden
leren. Waarom? Omdat kinderen zich dankzij goed
cultuuronderwijs ontwikkelen tot creatieve en kritische
volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de
21e eeuw. Om dit te bereiken bevordert Cultuureducatie
met Kwaliteit de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, ondersteunt het de deskundigheid van
leerkrachten en vakdocenten en draagt Cultuureducatie
met Kwaliteit bij aan het ontwikkelen van doorlopende
leerlijnen en 21e-eeuwse vaardigheden. Dit gebeurt
bijvoorbeeld door het organiseren van inspiratiedagen en
trainingen voor het onderwijs en culturele organisaties
en kunstenaars. Ook is er deze periode aandacht voor
het verbinden van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie om daarmee de culturele omgeving dichter bij de
kinderen te brengen. Daarnaast is er extra aandacht voor
scholen die nog niet meedoen aan het subsidieprogramma en is het doel om gelijke kansen voor alle kinderen te
realiseren waarbij zij hun culturele en creatieve vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Voor de subsidieperiode 2021-2024 ontvangt de regio
Midden-Holland een subsidie van € 185.468,- per jaar.
Gemeenten uit regio Midden-Holland bouwen hiermee
voort op de eerdere deelname aan het subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit programma is
gestart in 2013. Om aanspraak te kunnen maken op deze
gelden dragen de gemeenten eenzelfde bedrag bij aan
cofinanciering. De vijf gemeenten zetten voor deelname
aan het subsidieprogramma geld in dat al voor culturele
activiteiten in het onderwijs bestemd is. Voor de scholen
en culturele instellingen is een flyer gemaakt.
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