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Dit is de nieuwsbrief van Regio
Midden-Holland. Deze nieuwsbrief
wordt gemaakt voor de raads- en
commissieleden van gemeenteraden
in Midden-Holland ter illustratie van
het werk van de netwerksamen
werking van Regio Midden-Holland.
Hij verschijnt 4 keer per jaar of vaker
als de actualiteit daarom vraagt.
Raadsleden ontvangen de nieuwsbrief via de griffie(r). Daarnaast
wordt de nieuwsbrief aangeboden
aan de colleges van B en W in
Midden-Holland en de ambtelijke
organisaties. We verzenden de
nieuwsbrief aan geïnteresseerden
die zich hebben aangemeld. Ook
publiceren we de nieuwsbrief op de
website regiomiddenholland.nl en
via twitter @MiddenHolland.
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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 Evert Jan Nieuwenhuis van gemeente Waddinxveen

Onderzoek betere betrokken raad bij
regionale samenwerkingsorganisaties
Voor de gemeenteraad van Krimpenerwaard onderzoek ik hoe de raad beter betrokken kan worden bij
regionale samenwerkingsorganisaties, zoals Regio
Midden-Holland. De Regio lijkt vaak op afstand te
staan, maar dat hoeft niet zo te zijn. Daarover organiseer ik een gesprek in de raad, om met raadsleden
van gedachten te wisselen.
Op 19 november organiseer ik ook een regionale
avond met adviesbureau Berenschot voor alle raadsleden van Regio Midden-Holland. Hiervoor worden
alle raadsleden uit onze regio uitgenodigd. Het doel
van die avond is om met elkaar te onderzoeken of er
belangrijke regionale thema’s zijn waar de raad meer
bij betrokken wil worden. En daarnaast ook: hoe kun
je dat dan doen?
Ik heb inmiddels alle griffiers gevraagd om in de raad
een gesprek te voeren om deze avond lokaal voor
te bereiden. Hiervoor zijn ook vragen beschikbaar.
Mocht u het interessant vinden om mee te denken
over dat gesprek, neem dan contact op met mij of
uw griffie!
Arie van Eck, griffie Krimpenerwaard

‘Wat is uw meest favoriete plek van de
regio?’
Dat is onze ‘voortuin’, de polder Bloemendaal.
Voorheen een verrommeld gebied met veel kassen.
Terecht is ervoor gekozen dit gebied te saneren. De
kassen verdwenen en in ruil daarvoor werd er aan de
rand van het gebied een aantal bouwkavels uitge
geven. Een van die kavels hebben we kunnen kopen,
toen ik in 2017 burgemeester werd van Waddinxveen.
Waar eerst kassen stonden, is nu natuurgebied.
En we zien dat gebied steeds rijker worden, zowel

wat betreft flora als fauna. Je kunt er verschillende
routes wandelen. Ik merk dat steeds meer bewoners
van onze regio de weg naar de polder Bloemendaal
weten te vinden. En terecht; het is er prachtig.

‘Waarom woont u hier graag?’
Mijn moeder komt uit Bodegraven, mijn schoon
familie uit de Krimpenerwaard. En ik zat op school in
Gouda. Er is veel dat ons bindt aan deze regio. Daarbij komt dat wij de mentaliteit hier als heel plezierig
ervaren. Enerzijds echt Randstedelijk; lekker direct en
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Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt

open. Maar anderzijds ook heel betrokken op elkaar.
Er is hier sprake van gemeenschapszin. Dat maakt
dat wij ons als gezin hier echt thuis voelen.

‘Wat is uw favoriete streekgerecht?’
Dat wordt een lastige keuze tussen echte Goudse
kaas (uit Bodegraven-Reeuwijk…) of de enige echte
stroopwafel van Markus uit Waddinxveen. Voor beide
geldt dat ze onovertroffen zijn.
Toen ik nog in het onderwijs werkte, stond ik bekend
om de grote hoeveelheid stroopwafels die ik verslond. En iedereen wist dat Markus mijn favoriet was.
Boze tongen beweerden dat ik vooral burgemeester
van Waddinxveen wilde worden vanwege de stroopwafels van Markus.

Ruimte en Wonen

Verkeer en Vervoer

Sociaal Domein

‘Waar is onze regio echt goed in?’
Het bijzondere van onze regio is dat we alles hebben.
Er zijn in ons land regio’s met één nadrukkelijk kenmerk. Er zijn bijvoorbeeld stadse regio’s, of juist heel
landelijke. Onze regio heeft echt alles. We hebben de
stad en het dorp. We liggen aan snelwegen en hebben meerdere NS-stations. Je kunt er recreëren op
het water of op het land en tegelijk ook je boterham
verdienen bij een van de vele bedrijven. Een slogan
van Waddinxveen was altijd: veel te doen; alles dichtbij. Eigenlijk geldt dat voor de hele regio. Daar mogen
we best wel wat trotser op zijn.

Duurzaamheid

Cultuur

Over de samenwerking
Positief saldo regio terug naar
gemeenten
Het algemeen bestuur van de regio Midden-Holland heeft
de jaarrekening 2019 en de programmabegroting 2021 2024 vastgesteld.
De jaarrekening 2019 sluit met een positief saldo en is
voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.
Besloten is om het restant na resultaatsbestemming
€ 69.967,- aan de deelnemende gemeenten uit te keren.
De programmabegroting 2021 - 2024 is op 9 april 2020
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 2021 als de jaren daarna.
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Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt
deze speerpunten aan bij het beroepsonderwijs en de
motivatie dat techniek en technologie een sleutelfactor
vormen bij actuele maatschappelijke vraagstukken zoals
energietransitie, zorg, mobiliteit en bodemdaling.
Bij de uitwerking van de speerpunten in projecten is ook
gekeken naar inhoudelijke dwarsverbanden met andere
regionale thema’s. Daarom is de economische visie en
de daarvan deel uitmakende projectenagenda, ter informatie voorgelegd aan de andere regionale bestuurlijke
overleggen en het combi-overleg van burgemeesters en
gemeentesecretarissen. Gevraagd is om voor het najaar
van 2020 een raadsledenbijeenkomst over de economische visie en de projectenagenda voor te bereiden.

Wethouder Jan Vente (Krimpenerwaard), voorzitter regionaal
Bestuurlijk Overleg Economie, Onderwijs, Arbeidsmarkt

Economische visie en uitvoering
De economische visie Midden-Holland inclusief projectenagenda is met waardering voor de inzet en grote
betrokkenheid van alle partijen, door het triple helixoverleg geaccordeerd. Bij de geformuleerde speerpunten is
aangesloten bij bestaande kwaliteiten en economische
kansen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het sterke industriële midden- en kleinbedrijf in deze regio. De moderne
maakindustrie kent veel interregionale en internationale
ketens van kennis en toelevering. Daarnaast sluiten

Een kleine voorbereidingsgroep werkt aan een plan ter
uitvoering van de economische visie. De opzet is om
de projectenagenda zoals die nu in de visie staat, te
verrijken zodat organisatie en funding van de projecten
kan plaatsvinden en aan het bestuur van de regio kan
worden voorgelegd. Hierbij hoeft niet vanaf 0 begonnen
te worden. Er zijn al veel goede projecten en initiatieven
ter versterking van de samenwerking tussen bijvoorbeeld
het technisch bedrijfsleven en het onderwijs. Die worden
in het uitvoeringsplan meegenomen. Enkele voorbeelden
daarvan:
•
Sterk Techniek Onderwijs Gouda (samenwerking 4
vmbo- en 2 mbo-scholen, gemeente en bedrijfsleven
om jongeren op te leiden voor technische en tech
nologische beroepen).
•
Bouwacademie Waddinxveen Praktijkopleiding Bouw
Gouwe & Rijnstreek leidt jongeren op die werken en
leren in een BBL-opleiding timmeren of metselen

•

•

•

op mbo-niveau 2 of 3 (in samenwerking met mbo
Rijnland en Coenecoop College).
Centrum Innovatief Vakmanschap (CIV) Smart Technology werkt aan onderwijsvernieuwing in samenwerking met het bedrijfsleven.
Techniekpunt Gouda zet zich ervoor in om leerlingen
uit het basis- en voortgezet onderwijs te interesseren
voor techniek en werkt aan de inrichting van een
techniekwerkplaats in de Chocoladefabriek Gouda.
Regionale Campus Gouda betrekt hogescholen
bij actuele thema’s rondom Zorg en Bodemdaling,
zoekt aansluiting bij het mbo-onderwijs en zet in op
hbo-stages en afstudeeropdrachten bij bedrijven in
de regio Midden-Holland.

Nieuwste ontwikkelingen rondom
Campus Gouda
Op woensdag 27 mei was de virtuele lancering van
Campus Gouda. De eerste nieuwsbrief is verzonden
en de website www.campusgouda.nl, ontwikkeld door
studenten van mboRijnland, ging live. Vanuit een eigen
huisstijl met bijbehorend logo wordt met de regionale
partners ingezet op (onderwijs)innovatie en groei. Inmiddels zijn al de eerste, succesvolle stappen gezet rondom
enkele inhoudelijke thema’s. Het verst gevorderd is de
samenwerking met De Haagse Hogeschool en zorg
aanbieders rondom volwassenonderwijs op het gebied
van welzijn en zorg.
Er is met succes een aanvraag gedaan bij de Human
Capital Agenda van de provincie Zuid-Holland en de
4
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 conomic Board Zuid-Holland. En kwartiermaker gaat
E
mee helpen om de ambities rond zorg en technologie
verder te realiseren. Het is de tweede samenwerking
vanuit de regio met de Human Capital Agenda. Ook de
ICT-Praktijkacademie heeft in samenwerking met Gouda
Onderneemt, een financiële bijdrage vanuit de HCA
ontvangen om de Praktijkacademie verder door te ontwikkelen. Rondom de andere thema’s wordt na de zomer
met de hogescholen en ook de bestaande (onderwijs)
partners uit heel Midden-Holland gestart.
Wethouder Van Vugt (Gouda): “De triple helix samen
werking, die ook binnen Campus Gouda centraal staat,
begint steeds meer vorm te krijgen en ook partners
buiten onze regio zien hier de meerwaarde van in. Het
is mooi om te zien dat onze inspanningen hun vruchten
beginnen af te werpen”.

Subsidieaanvraag verkenning haalbaarheid ‘technohub’
Door de blijvend grote vraag naar personeel in de technische sectoren en snel veranderende technologische
ontwikkelingen, is het belang van een hechte, duur
zame samenwerking tussen onderwijs en het technisch
bedrijfsleven steeds groter. Mede in de lijn van het
eerste speerpunt van de economische visie, namelijk
Midden-Holland als centrum van modern vakmanschap, is een aanvraag voor subsidie ingediend bij het
A&O M
 etalelectro om een haalbaarheidsstudie uit te
voeren naar een Technohub in Midden-Holland. In een
‘technohub’ werken onderwijs en bedrijfsleven samen
aan kennisuitwisseling op het gebied van technologische
innovaties. Met het regionaal toegankelijk maken van die

innovaties worden werknemers in die sector ondersteund
in mogelijkheden tot een leven lang kunnen ontwikkelen.

Reacties vanuit triple helixoverleg op
provinciale bedrijventerreinenstrategie

 ehoefte aan ruimte voor lokale en regionale initiab
tieven die bijdragen aan de gewenste kwaliteit. Het
triple helixoverleg benadrukt hierbij de samenwerking
met de provincie.

Aan onder meer de regio’s is door de provincie een
conceptversie van de nieuwe provinciale bedrijventerreinenstrategie voorgelegd met het verzoek om daarop
te reageren. Omdat deze concept-strategie, naast de
economische kant, ook een sterk ruimtelijke component
heeft, is bij het opstellen van de reactie afgestemd met
de portefeuillehouders Ruimte.
Vanuit het triple helixoverleg zijn twee reacties ingediend bij de provincie; één namens de ondernemers
verenigingen en een bestuurlijke combi-reactie namens
de wethouders Economie en Ruimte.
De leden van het overleg hebben een aantal punten
aangegeven:
•
Hou rekening met de uitkomen van de regionale
strategie, wetende dat behoefte is aan méér ruimte
voor bedrijventerreinen dan wat de provincie als
uitgangspunt hanteert. Daarbij verwijzen we naar de
in april 2020 aan Gedeputeerde Staten aangeboden
regionale bedrijventerreinenstrategie Midden-Holland.
•
Provinciaal instrumentarium is nodig om gebiedstransformatie te stimuleren. Ook is provinciaal instrumentarium nodig om verplaatsing van g
 evestigde
bedrijvigheid te ondersteunen, dit om schaarse
vierkante meters effectiever te benutten.
•
Bij de beoordeling van bestemmingsplannen is
5
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Ruimte en Wonen
king en Mobiliteit is een bondig vierluik. Het schetst de
grootste gezamenlijke uitdagingen, de doelen, speerpunten en prioritaire projecten en een overzicht waarin de
verschillende opgaven per speerpunt zijn weergegeven.
Samen met de andere bestuurlijke overleggen in Regio
Midden-Holland wordt de lobby met de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit in de hand verder uitgewerkt.
Tijdens het extra bestuurlijk overleg van 15 juli 2020 vond
een eerste verkenning plaats naar aanpak van de integrale
lobby die nodig is om de speerpunten met elkaar te
realiseren.

Wethouder Jan Hordijk (Zuidplas), voorzitter regionaal Bestuurlijk

In het bestuurlijk overleg Verkeer en Vervoer wordt de
Agenda Verstedelijking en Mobiliteit nog vastgesteld; in
het algemeen bestuur komt de Agenda ook aan bod. Het
dagelijks bestuur Regio Midden-Holland bespreekt nog
de lobby-mogelijkheden op basis van deze Agenda en de
Strategische Agenda Midden-Holland.

Overleg Ruimte en Wonen

Agenda Verstedelijking en Mobiliteit
De Agenda Verstedelijking en Mobiliteit is vastgesteld
in het Bestuurlijk Overleg Ruimte Wonen van 13 juli
2020. Met deze Agenda willen de gemeenten in Midden-Holland de regio met een heldere en aantrekkelijke
boodschap als aantrekkelijke woon- en werkregio in de
Randstand positioneren. Met de Agenda Verstedelijking
en Mobiliteit nodigen de gemeenten in Midden-Holland
andere overheden en partijen uit om samen aan een
duurzame toekomst te werken. De Agenda Verstedelij-

Bestuurlijke Tafel Ruimte en Wonen
Voor een tijdige afstemming met provinciaal beleid en
regionale ontwikkelingen en ambities overleggen de
leden van het bestuurlijk overleg Ruimte Wonen periodiek
met de gedeputeerde Ruimte Wonen. Het eerstvolgend
rondetafelgesprek met de gedeputeerde vond plaats op
16 september.

Aanvaarding Regionale Projectenlijst
Woningbouw Midden-Holland 2019 door
Gedeputeerde Staten
Gedeputeerde Staten van Provincie Zuid-Holland hebben
de Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden-Holland
2019 aanvaard. Deze projectenlijst geeft inzicht in de
woningbouwplannen met 10 en meer nieuwbouwwoningen van de gemeenten in Midden-Holland voor de
periode 2019 tot en met 2029. De Regionale Projectenlijst
Woningbouw Midden-Holland 2019 beschrijft verder de
werkwijze voor de regionale afstemming van woningbouwplannen.
Met deze bestuurlijke instemming voor de kwantitatieve
onderbouwing van het woningbouwprogramma hoeven
bestemmingsplannen niet meer afzonderlijk door Gedeputeerde Staten te worden aanvaard.
De Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden-Holland
2019 is één van de instrumenten waarmee de samenwerkende gemeenten afspraken maken om de doelstellingen zoals afgesproken in de Regionale Agenda Wonen
Midden-Holland 2019, te realiseren.

Instemming Gedeputeerde Staten met
Regionale Agenda Wonen en aanvulling
daarop
De Regionale Agenda Wonen Midden-Holland 2019 bevat
vijf thema’s die de gemeenten, in samenwerking met
diverse maatschappelijke organisaties, hebben benoemd
als gemeenschappelijke opgaven. Daarbij is ook gekeken
naar de samenhang met opgaven bij andere beleidsterrei6
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Beschut Wonen

foto Lima fotografie

nen zoals ruimte, economie, duurzaamheid en mobiliteit.
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hadden voorlopig
ingestemd met deze Regionale Agenda Wonen, met een
aantal kanttekeningen. Gevraagd was om de Regionale
Agenda Wonen op een aantal punten te verduidelijken of
aan te vullen. Daartoe is een ‘Addendum op de Regionale
Agenda Wonen Midden-Holland 2019’ opgesteld en aan
Gedeputeerde Staten voorgelegd. Daarbij is verzocht
om de voorlopige instemming met de Regionale Agenda
Wonen om te zetten in een definitieve instemming.
Gedeputeerde Staten heeft in haar instemmingsbrief op
het Addendum haar waardering uitgesproken voor de
aanvullingen en de geleverde kwaliteit.

Beschut wonen is een wettelijke taak die tot voor kort bij
centrumgemeente Gouda lag. Die taak wordt gedecentraliseerd. Beschut wonen is een geclusterde woonvorm
waarin een aantal bewoners met een vergelijkbare ondersteuningsbehoefte (bijvoorbeeld door psychiatrische
problemen) bij elkaar wonen.
De leden van het bestuurlijk overleg Ruimte en Wonen
hebben medio 2020 ingestemd om voor de periode 2020
- 2022 in te zetten op realisering van 80 plekken beschut
wonen en een verdeelsleutel van die 80 plekken tussen
de gemeenten in Midden-Holland. Daarbij baseren ze
zich op de ambities in de Regionale Agenda Wonen.

Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie
Ambtelijk wordt gewerkt aan voorstellen voor een maatregelenprogramma waarmee aanspraak gemaakt kan
worden op de Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie van
het Deltaprogramma. Het is aan de werkregio’s, dus ook
aan Midden-Holland, om goede bestedingsdoelen (maatregelen voor klimaatadaptatie in projecten in de openbare
ruimte) te benoemen voor cofinanciering uit de impulsregeling in de periode 2021 - 2023. Het gaat daarbij om
maatregelen en projecten die een bijdrage leveren aan de
waterveiligheid en zoetwatervoorziening met het oog op
klimaatverandering. Hittestress valt hier buiten.
De Impulsregeling treedt naar verwachting in werking
vanaf 1 januari 2021.

Wethouder Hilde Niezen (Gouda), voorzitter Platform Slappe
Bodem

Nationaal congres bodemdaling:
bodemdaling in beweging!
Op 19 november vindt het Nationaal Congres Bodem
daling plaats, georganiseerd door Platform Slappe
Bodem. De nationale opgaven, lopende initiatieven,
praktijkervaringen en opinies uit diverse werkvelden
komen voor het voetlicht. De afgelopen jaren zijn er veel
waardevolle initiatieven ontstaan om de effecten van
veen- en kleibodemdaling inzichtelijk, meetbaar, toepas7
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Verkeer en Vervoer
baar en beheersbaar te maken. De opgave blijft groot:
de economische impact is gigantisch en oplossings
richtingen voor zowel landelijk als stedelijk gebied vragen
om heldere toekomstbestendige lange-termijn visies.
Platform Slappe Bodem maakt zich al jaren sterk voor
een integrale aanpak.
De live opnames van het plenaire programma vinden
plaats bij Fort Wierickerschans waarbij bezoekers via een
livestream aanwezig kunnen zijn en kunnen deelnemen
aan de discussies. Thema’s die aan bod komen zijn
de complexe droogte- en water opgave van ons land;
oplossingsrichtingen om investeringen in infrastructuur
en onderhoudskosten voor gemeenten beheersbaarder te
maken en het advies van de Raad voor de leefomgeving
en infrastructuur over bodemdaling in veengebieden.
’s Middags worden in deelsessies verschillende praktijkprojecten via video’s in beeld gebracht, met aansluitend de mogelijkheid tot uitwisselen van ervaringen en
het stellen van vragen. Lees meer op de website van
Platform Slappe Bodem.

van het nieuwe schooljaar de verkeerslessen op scholen
weer worden hervat. Later dit jaar zal project Totally Traffic 10 jaar bestaan; dat zal gevierd worden.

Strategisch Plan Verkeersveiligheid en
subsidieregeling Rijk
De gemeenten werken gezamenlijk aan de doorvertaling
van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 van het
Rijk naar regionaal en lokaal niveau. Daarbij is het voornemen om dit integraal aan te vliegen door infra, gedrag
en handhaving nadrukkelijker met elkaar te verbinden.
Inmiddels is door de gemeenten een start gemaakt met
de inventarisatie van de kenmerken van de wegen. Dit
is onderdeel van de verkeersveiligheidsanalyse en zal te
zijner tijd uitmonden in maatregelen. Het Rijk heeft sinds
1 juli een subsidieregeling voor verkeersveiligheid opengesteld. Vanuit het Rijk zal in de komende jaren steeds
subsidiegeld beschikbaar gesteld worden.
Wethouder Inge Nieuwenhuizen (Bodegraven-Reeuwijk),
voorzitter regionaal Bestuurlijk Overleg Verkeer en Vervoer

Verkeersveiligheid
In het bestuurlijk overleg Verkeer en Vervoer van juli jl. is
de voortgang van de regionale verkeersveiligheidsprojecten besproken. Lopende activiteiten lagen grotendeels stil
vanwege de Coronamaatregelen. Een aantal campagnes
hebben wel doorgang, zoals de campagnes fietsverlichting van Veilig Verkeer Nederland; ‘de scholen zijn weer
begonnen’ en de SCHOOL op SEEF Schoolbrengweek in
de derde week van september. Gelukkig zien we, zowel in
het basis- als in het voortgezet onderwijs, dat bij de start

Mogelijk uitstel aanbesteding OV-
concessie Zuid-Holland Noord
Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland
hebben aangegeven het raadzaam te achten om de start
van de aanbesteding voor de openbaar vervoerconcessie
Zuid-Holland Noord in ieder geval niet in 2020 plaats te
laten vinden. Dit vanwege de huidige onzekere markt
situatie door de pandemie en de gesprekken die op dit
moment op landelijk niveau nog plaatsvinden. Oorspronkelijk was de bedoeling de aanbesteding in november
2020 op de markt te brengen.
In oktober wordt in Gedeputeerde Staten verder gespro8
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Sociaal Domein
ken over het uitstel. Meerdere opties zijn mogelijk, van
op de markt brengen van de aanbesteding volgens de
huidige planning en toch koersen op start van de concessie december 2022, tot een uitstel van meerdere jaren.
Hiermee samenhangend is ook het Ontwerp Programma
van Eisen uitgesteld en de reactietermijn om daarop te
reageren.

Actualisering regionale gebiedsagenda
en voordracht subsidie infrastructurele
projecten 2021
De wegbeheerders in regio Midden-Holland ontvangen
jaarlijks subsidiegeld van de provincie voor de uitvoering
van regionale verkeer- en vervoerprojecten vanuit de
Subsidieregeling Mobiliteit. Voorheen liepen deze middelen via de Brede 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 Subsidieregeling Mobiliteit (SRM).
Ook dit jaar is de wegbeheerders weer gevraagd om via
de regio projecten op te voeren voor subsidie.
De verdeling van deze subsidiegelden is vastgesteld in het
regionaal bestuurlijk overleg verkeer en vervoer van Regio
Midden-Holland van 22 juni 2020. De voordracht voor subsidie bij de provincie is ook dit jaar weer vergezeld gegaan
met een regionale gebiedsagenda mobiliteit als onderlegger.
Met de gebiedsagenda wordt beoogd in gezamenlijkheid
met de provincie te komen tot een integrale gebiedsaanpak
op het vlak van mobiliteit (o.a. OV, infra, fiets).

besteed gaat worden aan regionale en duurzaam veilig
projecten is ruim 1,2 miljoen euro. Omdat de subsidie
maximaal 50% van de kosten bedraagt, betekent dit ook
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: verkeersveiligheidsmaatregelen “Batavierlaan” te Nieuwerkerk
aan den IJssel, veilige inrichting van de Dunantlaan te
Reeuwijk-Brug, het inrichten van schoolzones in Gouda
en maatregelen voor de Heemraadsweg te Ouderkerk
aan den IJssel. Daarnaast is subsidiegeld gereserveerd
voor diverse regionale snelfietsroutes in de regio.

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

Innovatiefonds beschut wonen 2020
De leden van het bestuurlijk overleg Ruimte en Wonen
hebben medio 2020 ingestemd om voor de periode 2020
- 2022 in te zetten op realisering van 80 plekken beschut
wonen en een verdeelsleutel van die 80 plekken tussen
de gemeenten in Midden-Holland (lees hierover meer bij
Ruimte en Wonen in deze nieuwsbrief).
Het bestuurlijk overleg Sociaal Domein is verder gegaan
met de gevolgen voor gemeenten en heeft een innovatie

Het subsidiebedrag dat in 2021 en de jaren daarna
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fonds beschikbaar gesteld voor de extra kosten die
samen kunnen gaan bij het uitvoeren van deze opgave.
Het innovatiefonds beschikt over € 300.000. Alleen projecten die in 2020 starten, kunnen een beroep doen op
het fonds.
Het bekostigen van een beschut wonen project bestaat
uit cliënt-volgende bekostiging (indicatie) en huurinkomsten. Daarnaast kunnen er opstartkosten zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een projectleider bij initiatieven met
meerdere aanbieders. Of voor wijkactiviteiten die een
prettige leefomgeving bevorderen.

Routekaart sturen op kosten jeugdzorg
en Wmo
Op 16 juli jl. kwamen de wethouders financiën en sociaal
domein (op afstand) bij elkaar in de raadszaal van de gemeente Waddinxveen. Op de agenda: de snel stijgende
uitgaven jeugdzorg en Wmo in 2018 en 2019. Kosten
die niet zozeer stegen door een toename van het aantal
cliënten, maar door meer vraag naar duurdere vormen
van zorg.
In de Midden-Holland is tot nu toe veel gedaan aan de
verbetering van de kwaliteit, organisatie, inkoop en de
beheersing van de kosten. De nieuwe cijfers laten zien
dat we er nog beter ‘bovenop moeten zitten’, besloten de
bestuurders op 16 juli. Hiertoe zijn verschillende routes
uitgezet.
•

Een route gericht op snel te nemen acties. Zoals het
onderzoeken van herindicaties onder die zorgaanbieders die hier standaard om vragen. Of het

•
•

aanspreken van zorgaanbieders op hun gezamenlijke
verantwoordelijkheid als zij zich niet houden aan de
budgetafspraken en meer contact met huisartsen.
Voor de uitvoering van deze acties is een begroting
opgesteld die voorligt in het volgende bestuurlijk
overleg sociaal domein.
Voorbereiding keuzes nieuwe inkoopperiode vanaf
2023 (de meeste contracten lopen tot en met 2022)
Het opstellen van een nieuwe regiovisie, vast te
stellen door de gemeenteraden om invulling te geven
aan de scherpere kaders van het Rijk en de bovenregionale samenwerking.

delijke zorgfraude. “Omdat we extra ogen en oren nodig
hebben om te zien dat het geld goed wordt besteed”,
legde wethouder Corine Dijkstra uit bij de introductie van
het meldpunt op 1 september jl..
Inwoners, zorgaanbieders, verwijzers en andere betrokkenen kunnen een melding maken over mogelijk onjuist gebruik van het persoonsgebonden budget of zorg in natura
via de website van hun gemeente. Ook veel gemeenten in
andere regio’s beschikken over een meldpunt zorgfraude.
Het samenbrengen van die informatie maakt een landelijke aanpak mogelijk.

Voor de uitvoering van de routekaart is een begroting
opgesteld die voorligt in het volgende bestuurlijk overleg
sociaal domein. Medio oktober komen de wethouders
sociaal domein en financiën opnieuw bijeen om vinger
aan de pols te houden en in staat te zijn om de juiste
maatregelen te treffen.

Meldpunt vermoedelijke zorgfraude van
start
Het programma rechtmatigheid en kwaliteit heeft als doel
toe te zien dat in de hele regio goede zorg op de goede
plekken komt. Belangrijk onderdeel van het programma is het aanwijzen van een regionaal toezichthouder
kwaliteit en rechtmatigheid, waartoe de vijf colleges op
12 mei jl. hebben besloten. Toezichthouder Liesbeth Zaat
kan proactief en reactief gepaste actie ondernemen,
bijvoorbeeld door een onderzoek te starten. Zij wordt
ondersteund in haar werk door het meldpunt vermoe10
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Duurzaamheid
Op 9 september is Gezina Atzema als wethouder in
gemeente Waddinxveen afgetreden. Daarmee is ook haar
voorzitterschap van het bestuurlijk overleg Duurzaamheid
vervallen. De tafel wordt voorlopig voorgezeten door een
van de andere leden.

Regionale Energie strategie… Samen
over op schone energie!
Op 1 juli jl. is de voorlopige versie van de Concept RES
aangeboden aan het Nationaal Programma RES en het
PBL. De afgelopen maanden is er gewerkt om de opmerkingen op deze voorlopige versie die uit de stuurgroep
RES, de colleges en raadswerkgroepen zijn gekomen te
verwerken. Op dit moment ligt er een Concept RES, die
op 1 september jl. is besproken in de colleges van de vijf
gemeenten. Er is een publiekssamenvatting van de concept-RES gemaakt. Eind september wordt de Concept
RES ter goedkeuring voorgelegd aan de vijf gemeenteraden, de besturen van de waterschappen en het college
van Gedeputeerde Staten van de Provincie. Provinciale
Staten formuleerde op 23 september haar wensen en
bedenkingen bij de zeven RES-en in de provincie.

•
•
•
•

Regionaal bod en randvoorwaarden;
Proces, draagvlak en participatie;
Denkrichtingen en zoekgebieden;
Innovatie en toekomstbestendigheid.

Uit de sessies zijn op een aantal onderwerpen aanzetten
voor gezamenlijke moties gekomen welke als concepten
worden uitgewerkt en in de gemeenteraden in de regio
worden gedeeld om te betrekken bij de raadsbehandelingen op 29 en 30 september.

volgende fase in en wordt er toegewerkt naar de RES
1.0, die op 1 juli 2021 moet worden aangeboden aan
het Nationaal Programma RES. In de maanden oktober
tot januari wordt actief gesproken met inwoners en
maatschappelijke partijen. Doel is om middels participatie toe te werken naar concretere zoekgebieden voor de
opwek van duurzame energie. Ook de koppeling tussen
de lokale Transitie Visies Warmte en de (boven)regionale
warmtestructuur en systemen die mogelijk zijn in Midden-Holland zijn hierbij van belang.

Op naar de RES 1.0
Vanaf oktober gaat het meerjarige RES-proces een

Regionale motiemarkt 10 september

Regionale politieke markt
Op 10 september jl. vond er een politieke markt voor de
raadsleden van de vijf gemeenten plaats in de raadszaal
van Gouda. Doel was om tot regionale uitwisseling van
(lokale) politieke zienswijzen, wensen en bedenkingen bij
de concept-RES te komen, ter voorbereiding op de besluitvorming eind september. De avond was thematisch
opgedeeld in de volgende onderwerpen:
11
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Cultuur
Samen sterk voor onze cultuursector!
Begin mei hebben de wethouders cultuur van de vijf
gemeenten in Midden-Holland, verenigd in het Bestuurlijk
Platform Cultuur Midden-Holland, hun zorgen uitgesproken over de toekomst van het kunst en cultuuraanbod
in de regio door de coronacrisis. In een ingezonden stuk
in het AD gaven ze aan trots te zijn op de cultuursector
in Midden-Holland. Steunmaatregelen zijn hard nodig.
Inspanningen richting het ministerie van OCW en de
Provincie zijn gedaan. Juist in tijden van deze corona
crisis laat de cultuursector zien hoe vitaal en veerkrachtig
zij is. Hoe belangrijk kunst en cultuur, zélfs in virtuele
vorm, zijn voor ons welzijn. Er werd opgeroepen samen in
te zetten op een toekomstbestendig cultureel aanbod in
Midden-Holland.

Steunmaatregel Cultuur vanuit Provincie
Zuid-Holland
Gemeenten met minder dan 150 duizend inwoners
kunnen binnenkort bij de provincie Zuid-Holland subsidie
aanvragen voor het ondersteunen van hun cultuurinstellingen. Er is drie miljoen euro vrijgemaakt op de begroting
van de provincie om bijvoorbeeld musea die zwaar
getroffen zijn door de coronacrisis er bovenop te helpen.
Hoeveel de gemeenten aan subsidie kunnen krijgen, is
afhankelijk van het aantal inwoners. De gemeente mag
dit geld vervolgens zelf verdelen over de hele sector. Met
de subsidie moeten bedrijven worden geholpen die het
culturele aanbod ondersteunen en ook zorgen voor diversiteit en inclusiviteit van cultuur.

Voorafgaand aan deze steunmaatregel heeft de Provincie
Zuid-Holland een inventarisatie ‘vervolgschade culturele
sector’ bij gemeenten gedaan. De provincie komt met
deze noodsteun omdat de culture instellingen in de regio
niet altijd gebruik kunnen maken van de maatregelen van
het Rijk.
De aanvragen kunnen gedaan worden in de laatste week
van september. In de week vanaf 2 november kunnen
gemeenten een subsidieaanvraag indienen voor het
resterende bedrag.

Voorbereidingen nieuwe subsidieperiode
De huidige subsidieperiode voor programma Cultuureducatie met Kwaliteit loopt dit jaar af. De voorbereidingen
voor de aanvraag voor de nieuwe periode zijn in volle
gang. In het Bestuurlijk platform Cultuur van 2 september
jl. is besloten over te gaan naar de penvoerder Cultuur
educatiegroep Leiden voor de nieuwe subsidieperiode
Cultuureducatie met Kwaliteit 2021 - 2024. “De gesprekken met Cultuureducatiegroep Leiden waren erg positief
en het is fijn om hun ervaring uit Leiden mee te kunnen
nemen bij de nieuwe subsidieperiode”, aldus de nieuwe
regionaal bestuurlijk trekker Odd Wagner, wethouder
Bodegraven-Reeuwijk. Hij volgt de afgetreden wethouder
Robert Smits op als bestuurlijk trekker.
Voor nu zijn de belangrijkste stappen om te komen
tot een plan van aanpak en daarmee samenhangende
verdeling van de financiën en samenwerking. Bij alle 5
gemeenten wordt hard gewerkt aan het realiseren van de
gevraagde matchingsgelden om te komen tot een maximale subsidieaanvraag.

In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap en in nauwe samenwerking met verschillende partners werkt het Fonds voor Cultuurparticipatie
sinds 2013 aan het programma Cultuureducatie met
Kwaliteit. Doel van het programma is om door middel van
een landelijk samenhangende aanpak de kwaliteit van
cultuureducatie in het primair onderwijs te vergroten en
te borgen. Door het Fonds voor Cultuurparticipatie is een
vervolg op de bestaande subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit uitgewerkt. Het Fonds voor Cultuurparticipatie kan voor de periode 2021 - 2024 meerjarige
stimuleringssubsidies verstrekken voor activiteiten die
scholen in het primair onderwijs in staat stellen samen
met de culturele omgeving kwalitatief goede cultuur
educatie duurzaam te verankeren.
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