A.7

1. Samenvatting voorstel
Op 21 maart 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Om (nieuwe) raadsleden te
informeren over de werkzaamheden van verschillende gemeenschappelijke regelingen organiseren
de griffiers van de regio Hollands Midden twee raadszaterdagen. De 1e bijeenkomst vindt plaats op
zaterdag 21 april van 13.00 tot 16.00 uur in Alphen aan den Rijn. De 2e bijeenkomst vindt plaats op
zaterdag 26 mei van 10.00 tot 13.00 uur in Leiden. Raadsleden van de regio Holland Rijnland en
Midden Holland zijn op beide bijeenkomsten welkom. Op de bijeenkomsten zijn de volgende GR’en
aanwezig: Holland Rijnland, de Omgevingsdiensten West- en Midden-Holland, de RDOG en de
VRHM. In Leiden zijn daarnaast ook Servicepunt71 en de Provincie Zuid-Holland present.
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3. Toelichting
Op 21 maart 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Om (nieuwe) raadsleden te
informeren over de werkzaamheden van de verschillende gemeenschappelijke regelingen van de
gemeenten organiseren de griffiers van de regio Hollands Midden twee (vrijwel identieke)
raadszaterdagen:
 De 1e bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 21 april van 13.00 tot 16.00 uur in Alphen aan
den Rijn. Deze bijeenkomst richt zich op de Rijn- en Veenstreek en Midden-Holland (regio
Midden Holland).
 De 2e bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 26 mei van 10.00 tot 13.00 uur In Leiden. Deze
bijeenkomst richt zich op de Duin- en Bollenstreek en de Leidse regio (regio Holland
Rijnland).
Op de bijeenkomsten zijn de GR’en in de regio aanwezig: Holland Rijnland, de Omgevingsdiensten
West- en Midden-Holland, de RDOG, de VRHM en, in Leiden, Servicepunt71 en de Provincie ZuidHolland.
In het plenaire gedeelte wordt een toelichting gegeven op hoe gemeenschappelijke regelingen
werken, hoe de besluitvormingsprocessen eruit zien en hoe ‘individuele’ raden daar invloed op
kunnen uitoefenen. Vervolgens gaan de GR’en kort in op hun eigen organisatie (pitch); wat doet een
bepaalde gemeenschappelijke regeling? Waarom is hij in het leven geroepen en wat moet hij

oplossen? In twee workshoprondes die daarna volgen, kunnen raadsleden kiezen over welke GR ze
meer willen weten (werkzaamheden en etalageprojecten).

4. Implementatie en communicatie
De coördinatie van de raadsbijeenkomsten vindt plaats via de griffies van Leiden en Alphen aan den
Rijn. De voorbereiding heeft plaatsgevonden in overleg met de gemeente Zoeterwoude, Holland
Rijnland, de RDOG, de Omgevingsdienst West Holland en de Veiligheidsregio Hollands Midden.

5. Bijlagen
Uitnodiging raadsbijeenkomst
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UITNODIGING
Geachte raadsleden,
Eerst willen wij u feliciteren met uw verkiezing in de gemeenteraad!
De komende tijd krijgt u in uw gemeente een inwerkprogramma aangeboden om u bekend te maken
met alles wat u moet weten van uw gemeente, van gemeentefinanciën tot alle beleidsdomeinen.
Een van zaken waarmee u als raadslid de komende vier jaar te maken krijgt, is de
Gemeenschappelijke Regelingen, ook wel verbonden partijen genoemd. Uw gemeente werkt op
allerlei vlak samen met andere gemeenten.
Het is uiteraard van groot belang dat u weet op welke onderwerpen er wordt samengewerkt en hoe
dat allemaal in zijn werk gaat. Denk hierbij aan vragen als: wat doet een bepaalde
Gemeenschappelijke Regeling? Waarom is hij in het leven geroepen en wat moet hij oplossen? Maar
denk ook aan zaken als: hoe zien de besluitvormingsprocessen eruit en hoe kunnen wij als
‘individuele’ raad daar invloed op uitoefenen?
Alle betrokken raden worden daarom uitgenodigd om kennis te maken met de Gemeenschappelijke
Regelingen. Kennisuitwisseling staat centraal tijdens de bijeenkomsten maar een even belangrijke
reden voor de bijeenkomsten is om op informele manier kennis te kunnen maken met de raadsleden
van de andere gemeenten.
Omdat het om behoorlijk veel gemeenten gaat, is er voor gekozen deze kennismaking in twee (vrijwel
identieke) bijeenkomsten te doen.


De 1e bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 21 april van 13.00 tot 16.00 uur in Alphen aan
den Rijn
Deze bijeenkomst richt zich op de Rijn- en Veenstreek en Midden-Holland



De 2e bijeenkomst vindt plaats in Leiden op zaterdag 26 mei van 10.00 tot 13.00 uur In
Leiden
Deze bijeenkomst richt zich op de Duin- en Bollenstreek en de Leidse regio.

Het ligt natuurlijk voor de hand dat u voor de bijeenkomst kiest die het dichtstbij is, maar u bent ook
welkom bij de andere bijeenkomst.
Elke gemeente kent meerdere verbonden partijen. De bijeenkomsten op 21 april en 26 mei richten
zich echter op de volgende Gemeenschappelijke Regelingen:

- Holland Rijnland
Holland Rijnland is het samenwerkingsorgaan van 14 gemeenten die gelegen zijn tussen de
metropoolregio’s Amsterdam en Rotterdam Den Haag. In de domeinen maatschappij, economie en
leefomgeving faciliteert Holland Rijnland regionale samenwerking. Daarnaast voert zij taken uit op het
gebied van leerplicht, jeugdhulp, woonruimteverdeling en doelgroepenvervoer.De betrokken
gemeenten zijn Alphen a/d Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse,
Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude
- De Omgevingsdienst West-Holland en de Omgevingsdienst Midden- Holland
De omgevingsdiensten geven uitvoering aan wettelijke taken zoals de vergunningverlening en
handhaving van de Wet Milieubeheer ren de Wet Bodembescherming, en advisering aan de
deelnemende gemeenten bij de uitvoering van hun taken, zoals ruimtelijke planvorming en
verkeersbeleid.
De Omgevingsdienst West-Holland voert taken uit voor de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem,
Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten,
Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland.
De Omgevingsdienst Midden-Holland voert taken uit voor Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk,
Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas en de Provincie Zuid-Holland.
- De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG)
De RDOG Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van
de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden..
De RDOG HM voert taken uit voor de Regio Zuid-Holland Noord:
Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop,
Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude
En de Regio Midden-Holland:
Gouda, Waddinxveen, Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard
- De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)
Kernactiviteit van VRHM is het bevorderen van een veilige samenleving. De Veiligheidsregio Hollands
Midden is een samenwerkingsverband van 19 gemeenten in de regio Hollands Midden waar de taken
voor brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing zijn ondergebracht. VRHM zorgt ervoor
dat er overzicht en inzicht is van alle mogelijke risico’s van branden, rampen en crises die zich in de
regio kunnen voordoen, adviseert het bevoegd gezag hierover, zorgt voor de voorbereiding hierop en
de bestrijding ervan. VRHM heeft daarbij een regiefunctie en borgt de inbreng van brandweer, GHOR,
politie en gemeenten. Maar ook van crisispartners zoals defensie, waterschappen,
omgevingsdiensten, OM, Rijkswaterstaat en vitale partners, afhankelijk van het onderwerp. De
wettelijke taken van de veiligheidsregio worden niet alleen uitgevoerd binnen de VRHM. Ook
gemeenten (bevolkingszorg), RDOG (GHOR/RAD) en politie (meldkamer) voeren taken uit. De VRHM
voert taken uit voor de gemeenten: Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom,
Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk,
Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas.
- Servicepunt71 (alleen bijeenkomst in Leiden)
Een moderne shared service organisatie die de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en
Zoeterwoude en het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland ondersteunt bij de opgaven waar zij voor
staan. Servicepunt71 doet dit door middel van dienstverlening op het gebied van HRM, Financiën,
Inkoop, Facilitaire Zaken, ICT, Juridische Zaken. Daarnaast is er nog een stafeenheid die
verantwoordelijk is voor de interne Bedrijfsvoering en Control.

-

Provincie Zuid-Holland (alleen bijeenkomst in Leiden)

We hopen u in groten getale te zien in Alphen aan den Rijn of in Leiden.
Stuur uw aanmelding naar:
JAugustinus@alphenaandenrijn.nl voor de bijeenkomst op 21 april (aanmelden uiterlijk tot 13 april )
of
E.Teunissen@leiden.nl voor de bijeenkomst op 26 mei (aanmelden uiterlijk tot 18 mei ).
Tot ziens op 21 april, of 26 mei,
Vriendelijke groet

Opzet programma 21 april.

Programma
12.30 – 13.00

Inloop

13.00 – 13.10

Opening door burgemeester
Liesbeth Spies

13.10 – 13.20

Toelichting ‘Hoe werken
gemeenschappelijke
regelingen?’

13.20 – 13.45

Pitches Gemeenschappelijke
Regelingen

13.45 – 14.00

Pauze en inschrijven
workshops

14.00 – 14.30

Workshopronde 1

14.30 – 14.45

Pauze en zalenwissel

14.45 – 15.15

Workshopronde 2

15.15 – 16.00

Afsluiting en borrel

Locatie

Gemeentehuis Alphen aan den Rijn
Stadhuisplein 1
2405 SH Alphen aan den Rijn

