BESLUITENLIJST schriftelijke ronde Dagelijks Bestuur d.d. 12-05-2016
Reacties:

G. Veninga, C. den Ouden, R.A. van Gelderen, A.L. van Kempen

Nr.

Agendapunt

Besluit

01

Opening, vaststelling agenda en vaststellen concept besluitenlijst

Akkoord

02

Jaarrekening 2015
Beslispunten:
1. In te stemmen met concept jaarstukken 2015 van Holland Rijnland.
2. Het voordelige resultaat vast te stellen op € 377.812,56
3. Het AB in een apart voorstel te adviseren over de bestemming van het
resultaat.
4. Concept jaarstukken 2015 voor advies voor te leggen aan het
portefeuillehouderoverleg Bestuur en Middelen.

 AvK: Akkoord
 KdO: Akkoord, met de kanttekening dat:
In de jaarrekening staat op pagina 21 dat Holland Rijnland cofinanciering
beschikbaar heeft voor het Landschapsontwikkelingsplan Rijn en Veenstreek.
Graag hier een toevoeging plaatsen dat deze middelen afkomstig zijn van het
vroegere Rijnstreekberaad
 RvG: Akkoord
 TV: Goed om later te komen met voorstel tot besteding overlopend passief RMC
– dit zo opnemen als beslispunt DB
Verrekening SP71 moet worden opgenomen als beslispunt.
Inhoudelijk:
- Graag leeswijzer toevoegen
- Pag. 58: tekst 2e bullit hoort bij tekst 1e bullit
- Onder toelichting balans graag consequent betekenissen kolommen
toevoegen (boekjaar 2014 – boekjaar 2015) ivm leesbaarheid
- Graag totaaloverzicht toevoegen van binnengekregen subsidies (bijdragen
derden). In het kader van: “HR, daar heb je wat aan”.
De statenlijsten wil ik nog wat nader bekijken, vooralsnog akkoord

03

Planlijst woningbouwprojecten 2016
Beslispunten:
1. De Planlijst woningbouw 2016 voor advies voor te leggen aan het
portefeuillehoudersoverleg Leefomgeving op 25 mei 2016.
2. De Planlijst woningbouw 2016 vast te stellen in het Dagelijks Bestuur op
9 juni 2016, inclusief de aanbiedingsbrief aan Gedeputeerde Staten.

 AvK: Procedureel akkoord. Inhoudelijk kan ik er nog niets over zeggen, omdat

Ontwikkelovereenkomst 2017-2019
Beslispunt:
In te stemmen met het ondertekenen van de ontwikkelovereenkomst
jeugdhulp 2017 – 2019 door de secretaris van het Dagelijks Bestuur
Holland Rijnland, onder voorbehoud van de mandaten van de Colleges en






04

de planlijst er nog niet bij zit.

 KdO: Akkoord
 RvG: Akkoord
 TV: Akkoord
AvK: Akkoord
KdO: Akkoord
RvG: Akkoord
TV: Akkoord

Nr.

Agendapunt

Besluit

volmachten van de Burgemeesters.
05

Jaaroverzicht jeugdhulp 2015
Beslispunten:
Kennis te nemen van Jaaroverzicht 2015 Jeugdhulp (bijlage 1) inclusief de
bijbehorende:
- Notitie voorlopige realisatie en verantwoording jeugdhulp 2015 (bijlage
2);
- Kwartaalrapportage jeugdhulp Q4 2015 (bijlage 3).

 AvK:

Het jaaroverzicht is een prima eerste stuk waarin de TWO het verloop van de
jeugdhulp in 2015 duidt. Vanuit het gezichtspunt van Holland Rijnland is het
belangrijk dat de TWO de gemeenten hiervan deelgenoot maakt. De
accounthoudersgesprekken met aanbieders levert veel informatie bij de TWO
op, die niet automatisch bij gemeenten belandt.
Wat we al vermoedden, komt uit: het budget is (te) krap en de uitdagingen
zijn erg groot:
- aantal cliënten en vraag naar specialistische hulp lijkt toe te nemen
- rol van JGT’s is nog sterk in ontwikkeling, daar liggen dus ook kansen
- veel jeugdhulp wordt gegeven na verwijzing van de huisarts, waar we geen
invloed op hebben. Aanbieders zullen daarna niet snel cliënten afwijzen.
Gemeenten zullen nog stevig in debat moeten en beleidskeuzes moeten
maken. Tegelijkertijd is deze eerste jaarrapportage naar mijn mening geen
aanleiding om onze visie los te laten.

De vraag is daarnaast wat de TWO vanuit haar inkoopfunctie en beheersmatige
kant verder kan doen om kosten te beperken. De rapportage zegt hier niet
veel over.

 KdO: Akkoord
 RvG: Akkoord
 TV: Akkoord
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 9 juni 2016
de secretaris,

de voorzitter,

L.A.M. Bakker

H.J.J. Lenferink

