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Verslag
Mw. M. Hoogduin

Tevens aanwezig: de heer A. Grooten, gemeente Waddinxveen.
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent het overleg om 16.05 uur en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de
heren De Haas en de heer Grooten. De heer Haas is voor de eerste keer bij het platformoverleg
aanwezig.
Mededelingen
De voorzitter heeft bericht van verhindering ontvangen van de heren Molkenboer en Cremers. In de
plaats van de heer Cremers is vanuit Waddinxveen de waarnemend burgemeester, de heer Karssen,
aanwezig.
Op 21 februari brachten Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin een bezoek aan de
regio. De heer Cazemier licht toe dat de commissaris van de Koning over een half jaar een rapport
verwacht van de processen die in de regio op gang zijn gekomen. De samenwerking met organisaties
in de groenruimte krijgt hierdoor een stimulans. Dit geldt ook voor de samenwerking tussen onderwijs,
overheid en ondernemers.
De voorzitter geeft aan dat wethouder Muller zijn ontslag heeft ingediend. Het ontslag is gisteren
ingegaan. De portefeuilles van de heer Muller zijn tijdelijk verdeeld onder de andere wethouders. De
portefeuille Jeugd en de ruimten tussen de verschillende portefeuilles worden opgevangen door de
heer De Haas. In de coalitie wordt overlegd hoe met de portefeuilles van de heer Muller wordt
omgegaan op de langere termijn.
Mevrouw Blok vraagt naar informatie over de herverdeling in relatie tot de lopende projecten.
Mevrouw Bergman ziet graag dat Zuidplas trekker blijft van het IJsselproject.
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De heer Kats maakt hier een notitie van.
De heer Van den Heuvel vraagt in dit verband of Zuidplas het commitment duidelijk kan maken.
Volgende week is er meer duidelijkheid over de herverdeling.
2. Conceptverslag AB-Platform regio Midden-Holland d.d. 7 december 2016
Tekstueel:
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
De heer Kats constateert dat er met betrekking tot het investeringsfonds in Zuidplas nog niet echt
beweging is.
De heer De Jong zegt dat er op 23 februari op uitnodiging van de wethouder Financiën Bodegraven
een overleg plaatsvindt met de wethouders Financiën. Het onderwerp wordt tijdens dit overleg
besproken.
De voorzitter vraagt wat het voorstel precies behelst.
De heer De Jong licht toe dat het de gedachte was dat colleges hun intentie uitspreken om bij de
jaarrekeningen een voorstel te doen om 10 euro per inwoner uit een positief saldo apart te zetten.
De heer Van der Kamp merkt op dat dit aansluit bij wat ooit is toegezegd, namelijk dat voor projecten
om middelen wordt verzocht bij de gemeenten.
De voorzitter constateert dat het dan om relatief afgescheiden nieuw geld gaat.
Mevrouw Bergman stelt voor om met een gezamenlijk voorstel te komen voor de colleges.
De heer Van den Heuvel vraagt of er zicht is op de praktische oplossing voor het instigeren van de
regionale transitie.
Mevrouw Blomme geeft aan dat de heer Woudenberg hiermee aan de slag gaat. Zij gaat na per
wanneer hiermee wordt aangevangen.
Mevrouw Blok merkt op dat dit op de agenda van het Bestuurlijk Overleg Ruimte-Wonen zou moeten
staan. Een vraag uit dat overleg was om goede dwarsverbanden te leggen.
De heer Van den Heuvel vindt een extra tafel niet zinvol. In de plaats daarvan zou een aanjaagteam
samengesteld kunnen worden.
De voorzitter stelt voor dat de heer Van den Heuvel dit met de heer Van Woudenberg bespreekt.
De voorzitter vraagt om de waarnemend burgemeester van Waddinxveen, de heer Karssen, te
benoemen als tijdelijk DB-lid. De AB-leden stemmen hier unaniem mee in.
3. Financiën
De heer Douw geeft aan dat het voorlopig resultaat over 2016 +/+ 120.000 euro is. De
accountantscontrole moet nog plaatsvinden. 90.000 euro is over van de accountantscontrole van
vorig jaar. Dit wordt meegenomen naar 2017. Per saldo gaat het om een resultaat van +/+ 30.000
euro.
De voorzitter zegt dat er een voorstel komt hoe dit geld in te zetten.
De heer Douw licht verder toe dat de budgetten voor de vijf tafels vooral worden besteed aan
lobbywerkzaamheden en conferenties. Projecten worden apart gefinancierd. Er wordt gekeken naar
gemaakte afspraken over rechtmatigheid. Een algemene oproep is om zorgvuldig te kijken naar de
besteding van de budgetten. Als projecten niet alle maar slechts één of twee gemeenten aangaan,
vindt financiering plaats volgens het profijtbeginsel. Regels die destijds zijn afgesproken, worden
concreter gemaakt.
Mevrouw Blok stelt voor om te kijken of de huidige regels te krap of te ruim zijn wanneer gemeenten
gezamenlijk lobbyen richting Provincie en vraagt wat leidend is, de regels of de doelen. Mocht dit tot
knelpunten leiden, dan is het wenselijk dat er in het platform over gesproken wordt.
De heer Douw geeft aan dat het hier gaat om een algemene oproep.
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De heer Kats merkt op dat de afspraken ooit zijn gemaakt met betrekking tot algemene financiering
voor de structuur. Als het gaat om specifieke projecten, dan wordt bij gemeenten om
projectfinanciering gevraagd.
De heer De Jong refereert aan het vorig platform. Er is toen voorgesteld om te kijken naar hoe met
die regels wordt omgegaan vanwege het grijze gebied, namelijk het gebied dat tussen projecten en
processen zit. Hij heeft behoefte aan op schrift gestelde regels.
De heer Cazemier is het hiermee eens. Er is enerzijds sprake van ruimhartige budgetoverheveling.
Anderzijds moet overgebleven budget terug naar de raden. En daarnaast is het ook de bedoeling om
gezamenlijk zaken te bereiken. In ieder geval moet duidelijk worden wat harde regels zijn. In geval
van grensgevallen wordt dit in overleg opgelost.
De heer Karssen stelt voor te bepalen wat algemeen belang is en wat er direct belang is.
De heer Douw maakt een verzameldocument.
De voorzitter concludeert dat dit document in het volgend overleg ter vaststelling wordt besproken.
Helder moet worden waar financiering vandaan komt.
Financiën wordt voor de volgende Platform-AB vergadering opnieuw geagendeerd.
4. Voortgang regio Midden-Holland
4a.
Terugblik (extra) klankbordgroep AGW d.d. 22 februari (mondeling)
De voorzitter geeft een terugkoppeling van het overleg. De vraag werd besproken wat regio MiddenHolland, voor een deel in gezamenlijkheid met Alphen en Woerden, inbrengt bij de provincie ZuidHolland. ‘Investeren in Vernieuwing’ is een groot programma waar vanuit de Metropoolregio om
Europees geld wordt gevraagd. De provincie Zuid-Holland heeft daarnaast een eigen budget van 7
miljoen euro. Het voorstel over de besteding van dit budget wordt in april behandeld in de GS en in
mei in de PS. Gevraagd is welke projecten de regio Midden-Holland wil aandragen. Het gaat dan om
concrete projecten aangestuurd door een programmamanager en waarvoor cofinanciering is
georganiseerd. Dit proces gaat de komende maand lopen. Op 22 maart vindt de eerstvolgende
klankbordgroep plaats. Dan moet helder zijn om welke projecten het gaat. In het convenant staat al
een aantal zaken omschreven. Daarnaast is er een overzicht gemaakt van een inventarisatie naar
mogelijkheden bij alle portefeuillehoudersoverleggen. Het is de bedoeling dat uit deze inventarisatie
een keuze wordt gemaakt en dat er gekeken wordt naar mogelijkheden van cofinanciering. Het gaat
om acht projecten waarvan vier RVVP-projecten.
Mevrouw Bergman vraagt naar hoe dit pragmatisch aan te pakken.
De voorzitter geeft aan dat dit ook wordt opgepakt door de ambtelijke staf vanuit de AGW.
Mevrouw Bergman ziet hier een belangrijke taak voor de wethouders Financiën.
De heer De Jong vindt het daarnaast belangrijk dat op het moment dat een project doorgaat naar de
provincie Zuid-Holland, de wethouder maar ook het college commitment geeft.
Mevrouw Bergman vindt dat er een pragmatische invulling moet komen voor hoe dit bij de colleges
landt en vindt het wenselijk dat er een procesprocedure komt met heldere afspraken. Daarin moet zijn
terug te vinden wat wanneer ingeleverd moet zijn, dat het voorstel in alle colleges is geweest en dat
de colleges ermee akkoord zijn.
De heer Van der Kamp gaat ervan uit dat op het moment dat een project doorgaat, het project is
opgegeven vanuit een inhoudelijke opgave van de betreffende gemeente.
De voorzitter concludeert dat er eerst ambtelijk wordt gevraagd de inventarisatie uit te werken en wat
er kan worden voorgelegd aan de provincie Zuid-Holland. Het gaat erom dat het project op bestuurlijk
en ambtelijk niveau wordt aangestuurd en dat er mogelijkheden voor cofinanciering zijn. Het streven
is deze uitwerking halverwege maart aan de colleges te zenden, zodat zaken helder zijn voor de
klankbordgroep van 22 maart. Het is de bedoeling dat alle colleges zijn aangehaakt.
Mevrouw Bergman vraagt of er op het overzicht onderscheid gemaakt kan worden tussen de
gebiedsgerichte regeling en het programma ‘Investeren in Vernieuwing’.
De voorzitter geeft aan dat de criteria voor de gebiedsgerichte regeling er nog niet zijn.
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4b.
Per bestuurlijk overleg (mondeling)
De heer Van den Heuvel geeft een terugkoppeling van het Bestuurlijk Overleg Natuur, Water en
Recreatie. Er is gesproken over het project Hollandse Rijn en IJssel. Het is wenselijk dat particuliere
initiatieven de ruimte krijgen. Gezocht wordt naar middelen en mogelijkheden daarvoor. Getracht
wordt Zuidplas weer aan te haken en mee te nemen. Als het project goed op gang komt, dan gaat dat
de mogelijkheden van de lean en mean samenwerking ver te boven. Daarom wordt gedacht aan een
overdrachtsdocument in de richting van de verkiezingen en daarna voor de formateurs. Capaciteit en
middelen zijn nodig om zaken daadwerkelijk op te pakken. Het is spijtig als er niet kan worden
ingespeeld op burgerinitiatieven.
Mevrouw Blok geeft een terugkoppeling van het Bestuurlijk Overleg Ruimte en Wonen. De
doorontwikkeling van de woonvisie mag nog niet de naam van woonvisie hebben. Deels omdat de
provincie Zuid-Holland voor 1 juli nog het nodige vereist, maar ook omdat er invulling moet worden
gegeven aan de gekozen koers om proactief te bepalen waar de regio, rekening houdend met de
behoefte van de verschillende doelgroepen, op de langere termijn mee gediend is.
Er vindt overleg plaats met de Zuidelijke Randstad in verband met de opgave voor 250.000 extra
woningen.
Met de provincie Zuid-Holland heeft vorige week een voorbereidend overleg plaatsgevonden over het
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Dit plan speelt in op klimaatveranderingen en hoe daar als Zeeland
en Zuid-Holland en de verschillende regio’s in samenwerking met de waterschappen mee om te
gaan. De twee waterschappen, het Bestuurlijk Overleg Ruimte en Wonen en het Platform Slappe
Bodem gaan met een gezamenlijk geluid naar het vervolgoverleg op 9 maart. Tijdens deze
bijeenkomst mag Midden-Holland een aantal best practices pitchen. Gedacht wordt aan
Westergouwe.
Op vrijdag 24 februari vindt een gesprek plaats met Adri Bom-Lemstra. Vanuit het Bestuurlijk Overleg
Ruimte en Wonen is er de behoefte te kijken naar wat de regio wil en kan met de Omgevingswet.
De heer Karssen heeft hiermee ervaring in de regio Rotterdam en heeft daarover separaat overleg
met mevrouw Blok.
De voorzitter stelt voor de Omgevingswet onderwerp te laten zijn voor de eerstvolgende
collegeconferentie.
De heer De Jong geeft aan dat het RVVP in Waddinxveen als hamerstuk is vastgesteld en in
Krimpenerwaard als hamerstuk is geagendeerd. Vorige week heeft bestuurlijk overleg
plaatsgevonden. Met de collega’s is afgesproken dat er per project een aanjager komt en dat er per
gemeente in kaart wordt gebracht om hoeveel projecten het gaat. Op basis daarvan kan de betrokken
wethouder prioriteren en bepalen welke capaciteit er voor die projecten wordt vrijgemaakt. Het
overzicht moet gereed zijn voor de komende coalitieoverleggen.
Mevrouw Bergman wijst op de ‘Kom binnen bij bedrijven’ dag op 17 maart. Meer dan 100 bedrijven
hebben zich opgegeven. Dit is een voorbeeld van succes in de regio. Mensen haken hier zichtbaar op
aan.
Vanuit de provincie komt er een nieuwe detailhandelsvisie, een nieuwe, verplichte,
bedrijventerreinenstrategie en een kantorenstrategie. Er is nauwelijks capaciteit om dit allemaal voor
de zomer te implementeren. Daarom wordt gekeken naar oplossingen. De kantorenstrategie wordt
met een jaar getemporiseerd. Het is wenselijk dat er ook een temporisering komt voor de nieuwe
detailhandelsvisie en de nieuwe bedrijventerreinenstrategie.
De heer Kats merkt op dat actualisatie nu niet voor de hand ligt vanwege de verwachte groei.
Mevrouw Bergman sluit vrijdag 24 februari aan bij de tafel Ruimte en Wonen.
Op 7 maart is er een ‘kaaskoppen’ bijeenkomst. Dit betreft een samenwerking Woerden, Gouda,
Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk. Op de agenda staat de cheese fair. Gekeken wordt of en
hoe krachten kunnen worden gebundeld met het NBTC.
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De heer De Haas geeft een terugkoppeling Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein. Het programma
Sociaal Domein voor 2017 is vastgesteld. Voor de projecten is een prioritering aangebracht. Er is
gesproken over het rapport Berenschot. Besloten is het advies van de RSO op te volgen. Dit wordt
doorgeleid naar de colleges. Er wordt doorgegaan met het plan van aanpak aanbesteding
doelgroepenvervoer. Ook is gesproken over het project inkoop 2018 jeugd en Wmo. De interne
controle jeugdhulp ligt op schema.
De heer Van der Kamp is tevreden met de resultaten van het platform.
De heer De Jong spreekt zijn zorg uit over het feit dat projecten en financiering bij vijf verschillende
raden langs moeten. Dat komt de snelheid niet ten goede.
4c.
Opdracht evaluatie regionale samenwerking (bijlage)
Mevrouw Blomme licht de opdracht toe. In de GR is opgenomen dat voor 2018 een evaluatie
plaatsvindt met betrekking tot de werking van de gemeenschappelijke regeling. Ook wordt er gekeken
of de betrokkenheid van de raden is verhoogd. In het DB is de wens uitgesproken de evaluatie breder
te trekken omdat het speelveld is veranderd vanwege het convenant met Alphen en Woerden. De
vraag is hoe er nog effectiever samengewerkt kan worden. Vanwege de objectiviteit is het wenselijk
de evaluatie extern te beleggen. Er zijn vier kandidaten aan wie gevraagd wordt een offerte uit te
brengen en een plan van aanpak aan te leveren. Een selectie wordt gemaakt door een
begeleidingscommissie, bestaande uit twee AB-leden en mevrouw Blomme zelf.
Zij vraagt of het platform akkoord gaat met dit voorstel en welke twee AB-leden zitting willen nemen in
de begeleidingscommissie.
Mevrouw Blok vraagt of naast de betrokkenheid van de raden ook de betrokkenheid van de
gemeenten in de evaluatie is meegenomen.
Mevrouw Blomme verwijst in dit verband naar de vraag ‘Hoe functioneert de gemeenschappelijke
regeling als onderdeel van de netwerksamenwerking?’.
Mevrouw Bergman beschouwt de triple helix als onderdeel van de netwerksamenwerking en vindt
het wenselijk dit onderdeel te versterken.
De voorzitter stelt voor dit punt toe te voegen aan de evaluatie.
De heer Grooten merkt op dat vraag 6 (pagina 2) beter bovenaan kan staan.
Besloten wordt verder de evaluatie op voorgestelde wijze te laten plaatsvinden.
Mevrouw Blomme maakt hier volgende week melding van in de klankbordgroep. De heer De Jong
en de heer Van der Kamp nemen plaats in de begeleidingscommissie.
4d.
Gedachtewisseling invulling Platform-AB overleg (bijlage)
De voorzitter refereert aan de inbreng van de Rabobank, het Groene Hart Ziekenhuis en het
ID College. De vraag is of deze inbreng iets oplevert en of deze vorm gecontinueerd moet worden.
De heer Kats vindt de gesprekken interessant, maar de opbrengst mager. Hij stelt voor om voor de
invulling in de evaluatie een aanbeveling te laten doen bijvoorbeeld als het gaat om een goede
voorbereiding. De gedachte van het Platform-AB overleg is om een inhoudelijke verbinding te leggen
met de buitenwereld.
De heer Karssen merkt op dat bij de start van de Metropoolregio gebruik is gemaakt van grote
oplopen met goede sprekers uit het bedrijfsleven. Hierdoor ontstond chemie.
De heer De Jong stelt voor invulling van het overleg in de evaluatie mee te nemen.
Mevrouw Blok vraagt zich af of de gesprekken bijdragen tot de strategische opgave. Overlap van
agenda’s moet daarnaast voorkomen worden. In plaats van te spreken met een enkel bedrijf zou er
met meer partijen gesproken moeten worden aan de hand van thema’s.
Mevrouw Bergman zegt dat de gesprekken meer strategisch inhoudelijk gevoerd moeten worden.
De heer Van der Kamp merkt op dat er een betere uitvraag gedaan moet worden.
De heer Cazemier stelt voor meer te doen met de triple helix door bijvoorbeeld een rapport op te
laten stellen door een wetenschappelijk bureau.
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Mevrouw Bergman vindt dat er aan de voorkant meer nagedacht moet worden om meer inhoud te
genereren.
Mevrouw Blok stelt voor dat AB-leden ook aan kunnen schuiven bij een bestuurlijk overleg waar de
triple helix partners aan tafel zitten.
5. Rondvraag
Mevrouw Bergman merkt op dat het erop lijkt dat raden geen behoefte hebben aan de
ophaalsessies. Wellicht is het een stuk efficiënter om digitaal uit te vragen.
Mevrouw Blomme brengt dit maandag 27 februari in bij de klankbordgroep.
De heer Van den Heuvel zegt dat uit de eerste twee rondes blijkt dat de raden teleurgesteld zijn in de
ophaalsessies, wellicht omdat hierover een verkeerd beeld bestaat.
Mevrouw Blok spreekt in dit verband over een misverstand omdat de verwachting bestaat dat er
gebracht wordt in plaats van gehaald.
6. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering om
17.07 uur.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het platform-AB van 5 juli 2017,
het platform regio Midden-Holland,
de secretaris,

de voorzitter,

A.B. Blomme

M. Schoenmaker

