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Over de samenwerking
VANUIT DE KLANKBORDGROEP
RAADSLEDEN
REGIO MIDDEN-HOLLAND
Impressie van volksvertegenwoordigersbijeenkomst
Regionale Energiestrategie Midden Holland
De raadzaal van het huis van de stad in Gouda was
donderdagavond 6 februari 2020 zeer goed gevuld
met over het algemeen raadsleden van de vijf
Midden-Holland gemeenten.
De welkomstboodschap werd gedaan door de
avondvoorzitter mevr. Eline Faber. Zij gaf aan dat het
een boeiende tijd is waarin gezien de klimatologische
ontwikkelingen het leven drastisch zal gaan
veranderen.
Vervolgens kreeg mevr. Gezina Atzema, bestuurlijk
trekker RES Midden-Holland het woord, zij
benadrukte dat de samenwerking in de regio
noodzakelijk is en de bestuurlijke slagkracht groter
maakt. Tevens gaf zij aan begrepen te hebben dat
raadsleden “minder enthousiast “ waren over de
bijeenkomst van september jl, het geluid was te veel
proces en te weinig inhoud. Zij hield de aanwezigen
nu een ander perspectief voor: “Vanavond staat de
inhoud centraal en kunnen meningen en bedenkingen
actief gedeeld worden”.
Dhr. Joost Rompa, vanaf december 2019 aangesteld
als programmamanager , vertelde dat het tot stand
komen van een concept RES en 0.1 versie een
ingewikkeld samenwerkingsproces is met dubbele
spanningsvelden tussen regionaal-lokaal en regionaalprovinciaal. Het is een technisch ingewikkeld,
maatschappelijk complex proces wat te maken heeft
met deadlines en vanuit diverse partijen met
verschillende uitgangsposities uiteindelijk zal moeten
leiden tot een gezamenlijk bod. Dit met het
uitgangspunt dat het bod het beste is voor de regio
Midden-Holland en de inwoners van de eigen
gemeente.
Hierna werden partners uit de maatschappelijke
omgeving geïnterviewd, waarbij onder andere de
volgende uitspraken werden gedaan: laten we het
urgentiemoment vasthouden - niet uitstellen - het
moet nu gebeuren - vertrouwen in het gezonde
verstand van de raadsleden - samenwerking biedt
volop mogelijkheden.

Als laatste voor de pauze hield mevr. Huri Sahin,
regio-accounthouder West van het Nationaal
programma RES, een inleiding, die met name ging
over een ondersteuningsprogramma om de regio’s
te helpen de komende drie jaar een RES op te
stellen, kaders te bieden, vanuit een expertpool aan
de regio’s kennis te bieden en te volgen hoe het gaat
in de regio’s. Zij merkte op dat het uitzonderlijk is,
dat de regio Midden-Holland ook de concept RES
voorlegt aan de vijf gemeenteraden, terwijl dit in
andere regio's niet aan de orde is.
De tips van mevr. Sahin waren: maak gebruik van
werkgroepen in regio en gemeenten, raadpleeg de
vele ondersteunende producten van de website van
het programma en de experts en er is een
leermodule voor raadsleden.
Na een korte pauze werd gestart in 10 groepen met
een discussieronde over prioritering van zon, wind
en warmte.
Bij de plenaire terugkoppeling waren de volgende
reacties te horen: “Het fijn vinden om van de
reacties van anderen te horen.” - “De opvattingen
waren redelijk eensluidend en de sfeer was
gemoedelijk.” - “Op zoek naar een mix van
systemen.” - “Als de urgentie voor wind er echt is,
dan alleen windmolens bij infrastructuur.” - “De
mening over kleine windmolens bij boerenbedrijven
was niet altijd eenduidig.” - “Discussie werd gevoerd
over zonnepanelen op de landbouwgronden.” “Liever geen biogas en biomassa, maar voorkeur
voor aquathermie.” - “Niet te veel techniek, het is
ook een sociaal en democratisch proces.”
Vervolgens werd met een doorkijk naar het vervolg
door dhr. Rompa de bijeenkomst afgesloten.
De bijeenkomst krijgt een vervolg op 12 maart 2020.
Na afloop bij een drankje en hapje werden op
verzoek de volgende “spontane reacties” gegeven:
“Valt me niet tegen, geeft hoop.” - “Niet optimaal,
weinig toegevoegde waarde, maar beter dan in
september.” - “Goed om dit met elkaar te doen; ken
je buren. ” - “Discussies vielen mee, voorkeuren
komen redelijk overeen.” - “Kennis toevoegen is
nodig, tijdsdruk is groot.” - “Geanimeerd, goed
gemengde groepen.”
Cindy uit de Bulten en Jacques Bovens,
raadsleden Zuidplas en lid van klankbordgroep
Midden-Holland
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Over de samenwerking
OVER DE SAMENWERKING
Nieuwe gezichten in bestuur Regio MiddenHolland
Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur
Regio Midden-Holland op 29 januari 2020 zijn
nieuwe bestuurders aangewezen. Op de twee
vacante plekken in het dagelijks bestuur, ontstaan
door het vertrek van dhr. Schoenmaker en dhr.
Kats, zijn dhr. Verhoeve (burgemeester gemeente
Gouda) en dhr. Weber (burgemeester gemeente
Zuidplas) aangewezen als lid van het dagelijks
bestuur.

Dhr. Verhoeve,
burgemeester
gemeente Gouda,
voorzitter Regio
Midden-Holland

Dhr. Weber,
burgemeester
gemeente Zuidplas

Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur
Regio Midden-Holland op 29 januari is dhr. Pieter
Verhoeve door en uit het midden van het algemeen
bestuur aangewezen als voorzitter van de regio.
Dhr. Verhoeve geeft aan dat de regio het nieuwe
perspectief is. Gouda is afhankelijk van haar buren
en andersom. Investeren in de regio is belangrijk.
“Met “hullie-zullie” schiet je niets op. Je moet op
zoek naar wat bindt in plaats van wat scheidt. Juist
door samen te werken in een sterke regio maken
gemeenten zichzelf ook sterker.”
Pieter Verhoeve is politiek opgeleid in
Drechtsteden, waar regionaal denken met de
paplepel is ingegoten. De burgemeester van
Dordrecht ging destijds al vaak bij buurgemeenten
op bezoek. Ondernemers en burgers trekken zich
immers weinig aan van gemeentegrenzen.

Drechtsteden is daarin een goed voorbeeld van
een sterke regio, waar op veel gebieden wordt
samengewerkt.
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. Basis van de nieuwe
strategische agenda is een aantal
‘tafeloverstijgende’ regionale opgaven. Daarnaast
is uitgangspunt voor de strategische agenda ook
dat iedere bestuurlijke tafel een eigen agenda met
lopende en toekomstige projecten heeft.
Een eerste consultatie heeft plaatsgevonden bij de
colleges van BenW van de vijf samenwerkende
gemeenten. Ook de vijf bestuurlijke tafels hebben
de gelegenheid gekregen om op de concept
strategische agenda te reageren. Op 24 juni vond
een raadsledenbijeenkomst plaats over de
strategische agenda. Overeengekomen is dat
vaststelling van de nieuwe strategische agenda
plaatsvindt in de vijf betrokken colleges van
BenW, maar pas nadat de vijf raden in de
gelegenheid zijn gesteld om een zienswijze mee te
geven aan de colleges. De klankbordgroep van
raadsleden heeft een gezamenlijk advies
geformuleerd, dat via de griffies is meegegeven
aan de raden.
Wat de raden betreft wordt de strategische
agenda door de colleges vastgesteld, met het
verzoek de raden periodiek te informeren over de
voortgang. Zij geven een aantal aandachtspunten
mee in het vervolgproces (eigenaarschap,
planning, en explicitering in uitvoeringsplannen).
De vaststelling van de strategische agenda vindt
plaats in de vijf colleges.
AGW-conferentie Strategische agenda Groene
Hart
Het Groene Hart moet keuzes maken om als regio
een duidelijk en onderscheidend verhaal te
kunnen vertellen. Dit is een van de conclusies uit
een onderzoek naar de kenmerkende kracht van
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het Groene Hart. Op initiatief van de
netwerksamenwerking AGW (Alphen aan den Rijn,
Gouda en Woerden) werden de resultaten van het
onderzoek op maandag 25 november gepresenteerd
tijdens de conferentie De ontwikkeling van een
strategische agenda voor het Groene Hart. Doel van
de conferentie was om met elkaar in gesprek te gaan
over de uitkomsten van het onderzoek en over de
thema’s waar het Groene Hart zich de komende tijd
op moet gaan richten.
Gemeenten uit het Groene Hart, gedeputeerden van
de provincies Utrecht en Zuid-Holland, dijkgraven
van de waterschappen en vertegenwoordigers uit
het onderwijs en bedrijfsleven maakten kennis met
de uitkomsten van het onderzoek. De aanwezigen
werden ook geïnformeerd over de opbrengsten van
de netwerksamenwerking AGW, zoals de Regio Deal
Bodemdaling Groene Hart, Groene Hart Werkt! en
Vrije tijd, Water en Groen.
Onderzoek naar de onderscheidende kracht van het
Groene Hart
Onderzoeksbureau Birch kreeg de opdracht om te
onderzoeken op welke manier het Groene Hart
vanuit eigen kracht een propositie kan doen aan de
metropolen, provincies, het Rijk en Europa. Twee
onderzoeksvragen stonden centraal: Wat is de
kracht van het Groene Hart en voor welke
uitdagingen staat de regio? Hoe kan het Groene Hart
aansluiten op de agenda’s van metropolen,
provincies Rijk en Europa? De hoofdboodschap/
advies uit het onderzoek is:
1. Groene Hart, acteer nu
2. Groene Hart, durf te kiezen
3. Groene Hart, doe een aanbod (aan provincies Rijk,
Europa)
De komende tijd richten de samenwerkende
partners in het Groene Hart zich op de volgende
stappen:
Keuzes maken voor een duidelijk verhaal: welke
richting willen we op met bovengenoemde
thema’s? Gaat het Groene Hart bijvoorbeeld
meer voor behoud van landschap of meer voor
innovatie van het landschap? En meer voor
woningbouw die de natuurwaarden behoudt
zoals ze nu zijn of meer voor innovatieve

woningbouw die wonen en natuur beiden
vernieuwen?
 Met het verhaal een investeringsagenda en
propositie maken voor het Rijk, provincies en
Europa
 Werken aan een aantrekkelijke ‘icoon’ dat
symbool staat voor het Groene Hart. Te
denken valt bijvoorbeeld aan drijvende
woningen als het gaat om woningbouw en
natuur.
Netwerksamenwerking AGW nodigt alle
betrokkenen van harte uit om mee te denken
over deze stappen.
Regio Deal bodemdaling officieel van start!
Op donderdag 21 november is de Regio Deal
bodemdaling Groene Hart officieel van start
gegaan. Dat gebeurde tijdens het Nationaal
Congres Bodemdaling in Fort Voordorp in
Groenekan.
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 gebied, het inklinken van agrarische
gronden, en de kosten die met name in het
stedelijk gebied in de miljarden lopen. Er zijn
daarom nieuwe invalshoeken nodig voor o.a.
het wegenonderhoud, de agrarische sector en
de fundering van woningen.
Binnen de Regio Deal werken 8 regionale
overheden, de rijksoverheid, kennisinstellingen,
agrarische sector, bewoners en bedrijfsleven
samen aan een aanpak voor het omgaan met
bodemdaling. Dit gebeurt door meer dan 20
innovatieve experimenten uit te voeren. De
partijen investeren gezamenlijk 20 miljoen euro
in de Regio Deal bodemdaling. De kennis en
oplossingen die in de regio worden verzameld,
kunnen ook op andere plaatsen in Nederland en
mogelijk internationaal worden toegepast. Kijk
op de website www.bodemdalingdebaas.nl voor
meer informatie.
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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
Bedrijventerreinenstrategie
In opdracht van het triple
helixoverleg Economie,
Onderwijs, Arbeidsmarkt
Midden-Holland is een
verdiepend onderzoek
uitgevoerd naar vraag en
aanbod van
Wethouder Jan Vente
bedrijventerreinen. Het
(Krimpenerwaard),
voorzitter regionaal
onderzoeksrapport, dat in
Bestuurlijk Overleg
concept is besproken in de
Economie, Onderwijs,
vergadering van het triple
Arbeidsmarkt
helixoverleg van 5 december
2019, geeft een
kwantitatieve verdieping op de provinciale
behoefteraming bedrijventerreinen (2017). In het
onderzoek is nader ingegaan op locatie- en
huisvestingseisen van de sectoren uit de provinciale
behoefteraming bedrijventerreinen en de verwachte
omvang van de vervangingsvraag die ontstaat als
gevolg van transformatie van bedrijventerreinen.
Het conceptrapport laat onder andere zien dat
bedrijventerreinen belangrijk zijn voor de regionale
economie. Er is een aanvullende vraag naar
bedrijventerreinen. Voor de behoefte aan nieuwe
groeilocaties blijkt uit het rapport dat de vraag het
aanbod ruim overstijgt.
Het voornemen is om – als vervolg op dit rapport –
een breder ruimtelijk-economisch perspectief op de
ontwikkeling van bedrijventerreinen in de regio op
te stellen, waarmee de regio verder werkt aan een
gezonde, goed functionerende
bedrijventerreinenmarkt.
Regionale detailhandelsstrategie Midden-Holland
Hoewel de ontwikkeling van vitale dorpen met een
daarin goed gepositioneerde detailhandel in eerste

instantie de verantwoordelijkheid is van de
individuele gemeente, zijn de vijf gemeenten in
Midden-Holland van mening dat samenwerking
toegevoegde waarde heeft. De ontwikkelingen
in de detailhandel gaan snel en kunnen effect
hebben op het aanbod en de aantrekkelijkheid
voor inwoners en bezoekers van de gemeenten
in Midden-Holland.
Na de inventarisatiefase van het
detailhandelsbeleid en lokale ontwikkelingen in
de diverse gemeenten in de regio, verkennen
gemeenten mogelijkheden en instrumenten om
het lokale detailhandelsbeleid regionaal af te
stemmen en de samenwerking nader vorm te
geven ter versterking van de detailhandel. Voor
bespreking met winkeliersverenigingen en
verdere ideeënuitwisseling staat een ronde
tafelbijeenkomst gepland in maart 2020.
Kennismaking gedeputeerde Economie mw. W.
de Zoete
Tijdens het kennismakingsgesprek met de
gedeputeerde Economie, mw. de Zoete, is van
de kant van de regio en van de zijde van de
provincie waardering uitgesproken voor het
periodiek bestuurlijk overleg in de bestuurlijke
tafel Ruimte Wonen Economie. Naast de
introductie van de samenwerking in MiddenHolland, te kenschetsen als
netwerksamenwerking, zijn wensen en
verwachtingen over en weer uitgesproken.
Namens het triple helixoverleg zijn onder
andere de economische visie, de
projectenagenda en het initiatief voor een HBOcampus Gouda aan de orde gekomen.
Bijzondere aandacht is gevraagd voor het
gezamenlijk benutten van economische
mogelijkheden in Midden-Holland als onderdeel
van de florerende economie en de behoefte aan
ruimte voor bijvoorbeeld nieuwe bedrijvigheid.
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Economische visie
Het triple helixoverleg heeft in de vergadering van 5
december haar waardering en complimenten
uitgesproken voor het eindconcept van de
economische visie zoals dat tijdens die vergadering
kort is toegelicht. Het belang van samenwerking
tussen de diverse partijen op het vlak van economie,
onderwijs en arbeidsmarkt is groot. Het
visiedocument biedt inzicht in het economisch DNA
van de regio en een actueel beeld van de sterke en
zwakke punten. Verder biedt de visie een
handreiking voor het vergroten van het organiserend
vermogen van het triple helixoverleg, de
positionering en de slagkracht van de regio, en
tenslotte agenda voor het triple helixoverleg.
In de vergadering van 5 december is afgesproken om
het concept aan te vullen met een korte verkenning
naar een aantal basisvoorwaarden over organisatie,
programmering en financiering ter uitvoering van de
agenda. Agendering en bespreking hiervan staan
gepland voor het triple helixoverleg van 5 maart
2020.

RUIMTE EN
WONEN
Voortgang Strategische
Agenda Verstedelijking en
Mobiliteit
De ambtelijke
projectgroep is vorig jaar
gestart met de
Strategische Agenda
Verstedelijking en
Wethouder Jan Hordijk
(Zuidplas), voorzitter
Mobiliteit. Het bureau LOS
regionaal
Stad om Land is gevraagd
Bestuurlijk Overleg
om dit aansprekende
Ruimte en Wonen
ruimtelijke document op
te stellen. Basis is het vastgestelde gemeentelijke
beleid en de regionale ambities zoals die in de
Strategische Agenda Regio Midden-Holland staan.
Het tafelbudget van Ruimte en Wonen is hiervoor
aangewend. Uitgangspunt is integraliteit, dat wil
zeggen dat de beleidsterreinen die met ruimte te
maken hebben betrokken worden: Verkeer en

Vervoer, Economie, Onderwijs Arbeidsmarkt en
Duurzaamheid. Gelijktijdig met de Strategische
Agenda Verstedelijking en Mobiliteit loopt het
proces van de Regionale Energie Strategie (RES).
Tussen deze trajecten wordt zoveel mogelijk
informatie uitgewisseld.
De verwachting is dat het stuk in mei vastgesteld
wordt.
Regionale Agenda Wonen Midden-Holland
2019
De Regionale Agenda Wonen Midden-Holland
2019 is in december 2019 namens de leden van
het bestuurlijk overleg Ruimte Wonen
aangeboden aan de colleges van burgemeester
en wethouders, met het verzoek om deze
agenda vast te stellen en ter informatie aan te
bieden aan de gemeenteraad. De Regionale
Agenda Wonen verwoordt de
intergemeentelijke samenhang en ambities op
het gebied van wonen in Midden-Holland.
Regionale samenwerking rond wonen is
wenselijk vanwege de sterke samenhang in de
woningmarkten van de gemeenten in MiddenHolland. Het belang hiervan is groot. De
samenwerkende gemeenten in deze regio willen
blijven bijdragen aan de grote behoefte aan
woningen in de Zuidelijke Randstad.
In de Regionale Agenda Wonen is een vijftal
gemeenschappelijke regionale thema’s
beschreven met daarbij de ambities van de
gemeenten per thema. Waar mogelijk zijn de
ambities in de Regionale Agenda Wonen al
geconcretiseerd in een actielijst. Verdere
uitwerking gebeurt vooral in de lokale
woonvisies.
Met verwijzing naar artikel 6:10 van de
Omgevingsverordening van de provincie ZuidHolland is de Regionale Agenda Wonen op 28
juni 2019 namens het Bestuurlijk Overleg
Ruimte en Wonen aan het college van
Gedeputeerde Staten aangeboden met het
verzoek om het document te aanvaarden als
regionale woonvisie. Gedeputeerde Staten heeft
de Regionale Agenda Wonen, met inachtneming
van een aantal kanttekeningen, aanvaardt (4
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december 2019). In haar aanvaardingsbrief verzoekt
Gedeputeerde Staten de regio om de Regionale
Agenda Wonen op een aantal onderdelen nader toe
te lichten of inzicht op de voorgenomen uitwerking
geven (voor 1 april 2020). Tijdens het
kennismakingsgesprek met de gedeputeerde Ruimte
Wonen mw. Anne Koning, was de aanvaardingsbrief
met bijlage, de intergemeentelijke samenwerking in
Midden-Holland en het provinciale woonbeleid als
onderdeel van het coalitieakkoord onderwerp van
gesprek. De komende tijd vindt overleg plaats over
de door Gedeputeerde Staten gevraagde toelichting
en uitwerking.

Terugblik Nationaal
Congres Bodemdaling
Op 21 november 2019
vond het Nationaal
Congres Bodemdaling
plaatst. Een complete dag
over de aanpak van
veenbodemdaling in
Nederland, georganiseerd
Hilde Niezen (Gouda),
door het Platform Slappe
voorzitter Platform
Bodem. Het Platform
Slappe Bodem
presenteerde daar onder
meer de nieuwe strategische agenda voor de
komende vier jaar met heldere speerpunten en
lanceerde de nieuwe website. Vanuit het Nationaal
Kennisprogramma Bodemdaling waren er
presentaties over lopende deelexpedities zoals
broeikasgassen, innovatieve ophoogtechnieken en
governancevraagstukken. De Regiodeal
Bodemdaling Groene Hart werd ondertekend en
ging daarmee officieel van start. Ook werd aandacht
besteed aan de nieuwe plannen van waterschappen
en provincies na de verkiezingen van 2019 en de
samenhang van nationale programma’s waarin
bodemdaling een rol heeft. Daarnaast was er ruimte
voor inspirerende praktijkcases uit het netwerk. Op
de kennismarkt konden deelnemers interessante
initiatieven en marktpartijen leren kennen.

Strategische Agenda Platform Slappe Bodem
2020-2024
Het Platform Slappe Bodem is en blijft continu in
ontwikkeling. De samenwerking van MiddenHollandse gemeenten die rond 2000 is ontstaan,
is in 2019 uitgegroeid tot een
netwerksamenwerking van 20 gemeenten, 6
waterschappen en 1 provincie en strekt zich uit
over een groot deel van West-Nederland.
Het Uitvoeringsprogramma 2015-2019 heeft zijn
vruchten afgeworpen. Een groot deel van de
destijds gestelde doelen is in de afgelopen jaren
gerealiseerd. Daarmee heeft het platform kracht
ontwikkeld om een rol van betekenis te spelen
op nationaal niveau. Bodemdaling is dankzij de
inzet van de deelnemende organisaties een
thema dat een rol speelt in beleidsstukken
(Deltaprogramma, Nationale Adaptatie
Strategie, Nationale Omgevingsvisie), in
onderzoek (samenwerkende kennisinstituten,
Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling) en
bij ondernemers en inwoners. De vroegere
Slappebodemdagen zijn uitgegroeid tot het
jaarlijkse Nationaal Congres Bodemdaling met
ruim 350 deelnemers. Ook krijgt bodemdaling
met grote regelmaat aandacht in landelijke en
lokale media (krant, tv, radio en online) en vakbladen.
Het platform verzet de bakens enigszins: het
agenderen van de problematiek is minder nodig
maar zal niet verdwijnen, terwijl er meer
behoefte is aan invulling van de aanpak van
bodemdaling. De succesvolle agendering van de
afgelopen jaren (het ‘wat dan?’) leidt steeds
vaker tot de vraag ‘hoe dan?’ en het platform
streeft ernaar deze vraag te beantwoorden.
Alle hoofddoelen en activiteiten voor de
komende periode (2020-2024) zijn begin
december 2019 bestuurlijk vastgesteld in de
Strategische Agenda Platform Slappe Bodem
2020-2024.
Lees meer op de website slappebodem.nl

Meer informatie, zoals presentaties en foto’s staan
op www.slappebodem.nl/special
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SOCIAAL DOMEIN
Vervolgopdracht
aanscherping jeugdhulp
De inzet van de bijeenkomst
‘Sturen op de kosten van
jeugdhulp’ op 31 oktober
2019, waarbij zowel de
wethouders sociaal domein
als de wethouders financiën
Wethouder Corine
aanwezig waren, was
Dijkstra (Gouda),
voorzitter regionaal
ingewikkeld én urgent: hoe
Bestuurlijk Overleg
kunnen we ervoor zorgen dat
Sociaal Domein
kosten voor jeugdhulp
afnemen?
Op de bijeenkomst zijn de verschillende knoppen
gepresenteerd waar je aan kunt draaien om te
sturen op jeugdhulp. Er zijn knoppen die lokaal
opgepakt kunnen worden (zoals contacten met de
huisartsen) en knoppen waarbij de regio aan zet is
(zoals contractgesprekken met gespecialiseerde
instellingen). Ter versterking van de regionale acties
werden op 14 november drie actielijnen
onderscheiden. De voorstellen worden nu nader
uitgewerkt en belegd.
Voorbereiding op nieuwe taken rond beschut
wonen
Beschut wonen gaat het om zorg vanuit een
beschutte woonomgeving die inwoners structuur,
veiligheid en bescherming biedt en waar ook andere
inwoners wonen met een ondersteuningsvraag.
Vanaf 2022 is het de taak van alle gemeenten om de
beweging van intramuraal wonen naar thuis wonen
uit te voeren. Wat nodig is om dit te realiseren in de
regio Midden-Holland zijn afspraken over vastgoed
en begeleiding. Op 11 december 2019 waren de
wethouders sociaal domein en wonen van Midden Holland bij elkaar om dit ‘vast te pakken’, zoals de
Goudse wethouder Corine Dijkstra (voorzitter
Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein Midden-Holland)
dit noemde.
De voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Ruimte
Wonen Midden-Holland, wethouder Jan Hordijk
(Zuidplas) wees erop dat de ambitie om ervoor te
zorgen dat mensen die zorg of begeleiding nodig

hebben in hun eigen omgeving kunnen blijven
wonen al in de regionale agenda wonen is
opgenomen. ‘Wij gaan de uitdaging aan’, zo
verzekerde hij.
Aan het slot van de bijeenkomst van 11 december
werd een tussenopdracht geformuleerd die
duidelijkheid moet geven over de inzet van de
reserve beschut wonen en het aantal geschikte en
eventuele locaties. Op basis hiervan worden
vervolgstappen geformuleerd.
Minister Bruins op werkbezoek bij Gedeelde Zorg
Onder de noemer 'Gedeelde Zorg' hebben
zorgorganisaties en gemeenten een gezamenlijke
visie op zorg en welzijn ontwikkeld. Deze vormt het
vertrekpunt voor een duurzame inrichting van zorg
en welzijn in de regio Midden-Holland. De
gezamenlijke aanpak is de aanleiding voor een
werkbezoek van Minister Bruins aan betrokken
partijen. Op 18 november liet de minister zich in
het Huis van de Stad van Gouda bijpraten over de
visie, de aanpak en de knelpunten van Gedeelde
Zorg. Bruins: “Zorg en openbaar bestuur moeten
veel dichter bij elkaar opereren, mooi om te zien
dat dit in deze regio al zo goed tot stand komt."
Data analyse als basis
Ter ondersteuning van Gedeelde Zorg is er een
dataplatform ingericht op basis van openbare data
en zorgdata. Vanuit dit dataplatform worden
analyses gemaakt over de knelpunten van vandaag
en over de zorgvraag van morgen. Deze analyses
leiden tot nieuwe inzichten en maken een andere
organisatie van zorg mogelijk. Minister Bruins was
zeer geïnteresseerd in deze analyses. Het brengt
de feitelijke knelpunten in kaart, zodat projecten
zinvol ingezet kunnen worden.
Ontschotting
De ontschotting blijkt een belangrijke voorwaarde
voor de uitwerking. Zeker bij projecten als de acute
ouderenzorg en het herinrichten van de GGZ lopen
de partijen aan tegen de schotten van de
verschillende financieringswetten en
zorgverzekeraars. De partijen vroegen minister
Bruins daarom mee te werken aan het weghalen
van schotten tussen verschillende budgetten en
boden aan om met de minister mee te denken
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Resultaten vanuit de programma’s
over de door VWS te ontwikkelen contourennota.
Bruins: “De ontschotting is niet morgen geregeld,
maar het is een ontwikkeling die in gang is gezet en
niet meer terug te draaien valt.”
Preventie nog onvoldoende aangehaakt
Midden-Holland is trots op haar éénduidige en
integrale visie op zorg en welzijn. Er is een
belangrijke verschuiving van zorg naar
ondersteuning en preventie nodig. Preventieve
ouderenzorg is gericht op het voorkómen van
kwetsbaarheid en het voorkómen van ziekten en
complicaties van ziekten bij oudere mensen. Er zijn
echter nog hoge drempels in de financiering van
dergelijke trajecten. Zorgverzekeraars zijn op het
gebied van preventie nog onvoldoende
aangehaakt.
Werkbezoek is steun in de rug
De partijen van Gedeelde Zorg zien het werkbezoek
van minister Bruins als steun in de rug om de
uitdagingen en knelpunten die op hun pad komen,
aan te gaan. “Samen gaan we de uitdaging aan”,
stellen de partijen.
Over Gedeelde Zorg
Om de inwoners van de regio Midden-Holland
goede en betaalbare zorg en ondersteuning te
blijven bieden, zijn innovatie en meer
dwarsverbanden nodig tussen de disciplines en
domeinen. De zorg- en welzijnsorganisaties in de
regio zien in de huidige ontwikkelingen dan ook een
kans om op zoek te gaan naar vernieuwende
oplossingen. In het programma Gedeelde Zorg
werken het Groene Hart Ziekenhuis, VMS, MSB
Gouda, HAP Midden-Holland, Mediis, Zorgpartners
Midden-Holland, De Zevenster, GGZ Rivierduinen,
Fundis, Vierstroom Zorg Thuis, Buurtzorg, Basalt,
Kwadraad, apothekers en de vijf gemeenten in de
regio Midden-Holland samen. Zij bundelen de
krachten waardoor straks zorg en welzijnstrajecten
‘ontschot’ in elkaar over kunnen lopen.
[bron gouda.nl]

VERKEER EN
VERVOER
Tevredenheid regio over
toezeggingen Rijk voor
verbeteren bereikbaarheid
en doorstroming verkeer
Regio Midden-Holland is
tevreden over concrete
toezeggingen van minister
Wethouder Inge
Nieuwenhuizen
Cora van Nieuwenhuizen om
(Bodegravende bereikbaarheid in Midden
Reeuwijk), voorzitter
-Holland te verbeteren.
regionaal Bestuurlijk
Tijdens het halfjaarlijks
Overleg Verkeer en
Bestuurlijk Overleg
Vervoer
Meerjarenprogramma
Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) zijn
toezeggingen gedaan over een aantal projecten in
het bijzonder, die belangrijk zijn voor onze regio.
Het gaat om vervolgonderzoek voor de verbetering
van de doorstroming op de A12 Gouda-Utrecht ook
de aansluiting A12 en N11 (Bodegravenboog) wordt
daarin meegenomen. Ook is het officiële startsein
gegeven voor de MIRT-verkenning Oeververbinding
Regio Rotterdam. Er komt nu 90 miljoen euro
beschikbaar voor een duurzame oplossing van de
Algeracorridor. Daarnaast zijn afspraken gemaakt
tussen Rijk en provincies Zuid-Holland en Utrecht
over de investeringskosten van de
inframaatregelen voor het doortrekken van de
spitspendel naar Utrecht op de spoorverbinding
Leiden-Utrecht.
Inge Nieuwenhuizen, wethouder gemeente
Bodegraven-Reeuwijk en regionaal voorzitter
bestuurlijk overleg Verkeer en Vervoer in MiddenHolland: “Binnen onze regionale
netwerksamenwerking zijn een vitale regio en
bereikbare woon- en werklocaties belangrijke
opgaven. Er liggen nog veel uitdagingen om de
bereikbaarheid en doorstroming in ons gebied te
verbeteren. De Algeracorridor en de A12 zijn twee
onderwerpen waarvan de urgentie ook neergelegd
is in ons Regionaal Verkeer- en Vervoerplan (RVVP).
Wij trekken als regiogemeenten samen op met de
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Resultaten vanuit de programma’s
Provincie om de bereikbaarheid te verbeteren en
constateren met tevredenheid dat mede dankzij
deze goede samenwerking belangrijke stappen
zijn gezet op deze projecten.”
Op de website van Regio Midden-Holland meer
informatie over deze MIRT beslissingen en een
aantal andere onderwerpen waarover in het
MIRT eind vorig jaar afspraken zijn gemaakt,
zoals fietsstimulering.
Campagne Ways2go voor duurzaam en slim
reizen
Sinds eind vorig jaar is er in geheel Zuid-Holland
een nieuwe campagne om (logistieke)
werkgevers, medewerker en bewoners te
verleiden om slim en duurzaam te reizen:
Ways2go.nl. Ways2go is een initiatief van
Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De
Verkeersonderneming, In onze regio MiddenHolland is de campagne ook te zien. In de
campagne staan kennis, leuke tips en ene
laagdrempelig probeeraanbod centraal.
Op de campagnewebsite www.ways2go.nl zijn er
specifiek voor werkgevers digitale toolboxen te
downloaden met handige tips over flexibel
werken, collectief vervoer, fiets en fiscaliteit en
ov-stimulering. Werkgevers en medewerker
kunnen de slimme mobiliteit ook in de praktijk
brengen door gebruik te maken van
probeeracties. Zo is er een ov-actie waarbij
medewerkers 2 keer 4 weken gratis het ov
kunnen uitproberen en zijn er diverse acties om
te ervaren hoe het is om met een elektrische fiets
naar het werk te gaan of om kleine goederen met
een elektrische bakfiets te bezorgen. De
werkgevers worden hierbij ontzorgd. Niet alleen
de vervoermiddelen staan klaar ook het
promotiemateriaal wordt aangeleverd inclusief
kant-en-klare intranetteksten.
Inzet bij wegwerkzaamheden
Het voordeel van een grote campagne is dat deze
bij uitstek ook kan worden ingezet bij
wegwerkzaamheden om reizigers te verleiden

anders en slim te reizen. Het gaat dan zowel om de
communicatie (website, borden buiten,
promoteam ter informatie op de markt, etc.) als
het daadwerkelijk inzetten van slim alternatief
vervoer (hubs met fietsen. Leenfietsen en
dergelijke).

DUURZAAMHEID
Volksvertegenwoordigers
bijeenkomst
Regionale Energiestrategie
Midden-Holland
De afgelopen maanden
hebben in het teken gestaan
van de voorbereidingen
voor donderdagavond 6
Wethouder Gezina
Atzema
februari. Alle
(Waddinxveen),
volksvertegenwoordigers uit
voorzitter regionaal
de regio Midden-Holland op
Bestuurlijk Overleg
bezoek bij het Huis van de
Duurzaamheid
Stad Gouda om samen te
praten over de grootschalige opwek van zon-, en
windenergie en warmte in het kader van de
concept-Regionale Energiestrategie (RES). Hier nog
een korte aanvulling op de mooie samenvatting
van de klankbordgroep.
Tijdens de plenaire opening werd de nadruk gelegd
op het samenwerken aan de regionale opgave en
de complexiteit die de onzekerheid en de
verschillende besluitvormingsorganen met zich
meebrengen. Daarna kwamen diverse
maatschappelijke partners aan het woord, die ook
bij de RES-overleggen aan tafel zitten.
De energiecoöperatie vestigde de aandacht op het
belang van burgerparticipatie, de
woningcorporatie over de beperkte financiële
middelen die hun huurders hebben, de
onzekerheid omtrent de alternatieven voor
aardgas, en het gezamenlijk zoeken naar
oplossingen.
Het duurzaamheidsplatform Midden-Holland,
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bestaande uit ondernemers, willen zich pro-actief
opstellen tegen over de mogelijkheden en kansen
die de RES biedt en dit gebruiken om andere
bedrijven te inspireren.
LTO Noord richt zich voornamelijk op zon op dak en
duurzame energieopwekking voor de agrariërs zelf
en wil geen landbouwgrond met zonnepanelen.
Voor de Natuur & Milieu federatie is het
klimaatakkoord het vertrekpunt. Ze zien een reële
klimaatopgave waarbij samenwerken om kansen te
benutten nodig is. In het RES-proces brengen zij
flora/fauna kennis.
Ook Stedin de grootste netbeheerder in de regio
was aanwezig. Zij zijn in diverse regio’s aangesloten
bij dit proces om te zorgen dat de infrastructuur en
de plannen die worden gemaakt zo goed mogelijk
op elkaar worden afgestemd.
Daarna gingen de aanwezigen uiteen om in groepen
verder te praten over locaties voor wind en zonneenergie en mogelijkheden voor warmte. Bij wind
bleef de vraag bestaan of dit nodig is en bij elk
voordeel was ook een nadeel te noemen. Bij zon
was er overeenstemming om zon op dak te
realiseren, maar zon op landbouwgronden was een
punt van discussie. Bij warmte waren er nog veel
vragen over de verschillende technieken.
Na deze bijeenkomst wordt er lokaal
bijeengekomen om input te leveren voor de
concept-RES, en op 12 maart is de volgende
regionale bijeenkomst. Op 1 april is de concept-RES
af om voor 1 juni in alle raden in de regio
behandeld te kunnen zijn. Daarna gaat het PBL alle
concept-RESsen doorrekenen en moet op 1 maart
2021 de RES 1.0 klaar zijn. Vervolgens wordt de RES
elke twee jaar aangepast.

CULTUUR
Lancering website Cultuureducatie Krimpenerwaard
Op 27 november is de website Cultuureducatie
Krimpenerwaard gelanceerd. De website koppelt
passende culturele activiteiten in de Krimpenerwaard
voor scholen aan het aanbod dat culturele
organisaties bieden.
Scholen kunnen gericht zoeken op diverse
activiteiten van culturele aanbieders uit de
Krimpenerwaard, gericht op het basisonderwijs.
Culturele organisaties kunnen hun aanbod op een
overzichtelijke manier tonen aan de scholen.
De website is tot stand gekomen in samenwerking
met de Vereniging Krimpener Kunstwaard. Deze
samenwerking richt zich op het versterken van
cultuuronderwijs. Doel is alle kinderen in gemeente
Krimpenerwaard laten profiteren van goed
cultuuronderwijs waarbij ze plezier hebben en
belangrijke vaardigheden leren. De vraag van de
scholen is daarbij leidend.
Cultuureducatie is belangrijk voor de ontwikkeling
van kinderen en jongeren. Cultuureducatie daagt je
uit om vanuit een ander perspectief naar de dingen
om je heen te kijken. Het zet je aan tot nieuwsgierig
zijn, laat je zoeken naar nieuwe oplossingen en leert
je creatief denken. Vaardigheden die in onze
maatschappij steeds belangrijker worden.
In de Regio Midden-Holland wordt vanuit een
gezamenlijke visie op cultuureducatie, gewerkt aan
het stimuleren, verbreden en verankeren van
cultuuronderwijs. Eén van de activiteiten is het
begeleiden van culturele organisaties bij de
aansluiting van hun activiteiten op de vragen en
behoeften van het basisonderwijs. Daarnaast is er
ondersteuning voor scholen om hun
cultuuronderwijs te versterken onder andere via een
cultuurcoach. Activiteiten worden bekostigd vanuit
de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit.
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