Ambtelijke terugkoppeling Algemeen Bestuur 25 maart 2015
Aanwezig: M. H. Du Chatinier, T. Hoekstra, M. Kottenhagen (Alphen aan den Rijn), A. de Jong, I.A.M. ten Hagen (Hillegom), K.A,M. van der
Kaaden – van Klink (Kaag en Braassem), K.J. van der Bent, W. van Duijn (Katwijk), E. Krijgsman, H.J.J. Lenferink, W. van Peijpe, M.A.C.M. van
Sandick, R. Schalkwijk, D.J.G. Sloos (Leiden), J.A.M. van Boxsel, B. Vastenhoud, C.J.M.W. Wassenaar (Leiderdorp), A.G.M. Mesman, W.
Slootbeek (Lisse), C.A.G.M. Egberts, P.M. Melzer, G. Veninga (Nieuwkoop), L.C.A. Floor, G. Goedhart (Noordwijkerhout), E.Bus, J.B. Waaijer,
N.E.H.W. Zwart-Hendrikx (Oegstgeest), R. M. ten Boden, C.G.J. Breuer, R.M. Keijzer (Teylingen), S.W.C. van den Dool, R.J.M. Zoetemelk
(Voorschoten), K.P. Goossen, C. den Ouden (Zoeterwoude)
Link AB-stukken:
http://www.hollandrijnland.net/vergaderingen/algemeen-bestuur/25-03-2015/agenda-en-stukken-algemeen-bestuur-25-maart-2015-20-00u22-00u-gemeentehuis-oegstgeest
Nr.
Akkoord met voorstel
01 Opening en vaststelling agenda

02 Verslag regulier Algemeen Bestuur d.d. 25 maart 2015

Met inachtneming van enkele tekstuele wijzigingen akkoord met voorstel.

03 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven

De gemeente Leiderdorp heeft een aantal technische vragen gesteld met betrekking
tot Kracht15 en daarop nog geen antwoord gekregen. Tijdens de presentatie over de
stand van zaken van Kracht15 zullen deze vragen worden meegenomen.
Er is vanuit Holland Rijnland een brief verstuurd naar de lijsttrekkers van de
provinciale staten. De gemeente Katwijk vindt het jammer dat deze brief niet met de
gemeenten is afgestemd.
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04 Presentatie van de stand van zaken #Kracht15
Frederik van Ardenne Secretaris-Directeur van Holland Rijnland
geeft een presentatie over de stand van zaken

Er wordt een technische presentatie gehouden over de stand van zaken van
Kracht15.
Deze presentatie is beschikbaar gesteld op de site van Holland Rijnland, zie:
http://www.hollandrijnland.net/vergaderingen/algemeen-bestuur/25-032015/20150324%20presentatie%20stavaza%20Kracht15%20%20AB%2025%20maart.pdf
Communicatie
Er is vraag naar actievere vormen van commicatie van het Dageljks Bestuur naar het
Algemeen Bestuur over Kracht15.
Ook is er behoefte aan een planning van na 24 juni. Het voornemen is om in elk
volgend Algemeen Bestuur de planning mee te nemen.
Inhoudelijke agenda
Vraag vanuit de gemeente Alphen aan den Rijn is of over het takenpakket de
gemeenten genoeg duiding hebben kunnen geven. In maart 2014 is hierover een
samenwerkingsagenda vastgesteld. Herbevestigd op 17 december.
De inhoudelijke agenda wordt op dit moment uitgewerkt op basis van deze
samenwerkingsagenda. Daarnaast wordt een kansenkaart voor de regio ontwikkeld.
In het 3e/4e kwartaal van dit jaar wordt het gesprek met de gemeenten gevoerd
welke rol Holland Rijnland hier in heeft.
Er wordt toegewerkt naar een lossere manier van samenwerken en wisseling op
thema’s en clusters en een organisatie die hierop flexibel is ingericht. Daarom wordt
dit nu nog niet mee genomen in de begroting van 2016.
Overname personeel/frictiekosten
Qua overname van personeel van Holland Rijnland wordt gevraagd te illustreren wat
het overnemen van personeel kan betekenen voor de afname van frictiekosten voor
die gemeente. Dit zou gemeenten eerder kunnen stimuleren personeel van Holland
Rijnland over te nemen.
Op de frictiekosten is er op dit moment nog onvoldoende zicht. In de stukken van
juni proberen we daarin zoveel mogelijk inzicht te geven.
Op het gebied van premobiliteit is al het één en ander in gang gezet. Er zijn
gesprekken met personeelsleden ingepland, gesprekken met andere gemeenten,
maar op persoonlijk niveau is nog niet alles duidelijk binnen de organisatie van
Holland Rijnland. Dit hangt af van het sociaal plan, hosting etc.
Om frictiekosten te beperken wordt opgeroepen om binnen de Holland Rijnlandgemeenten zoveel mogelijk boventallige personeelsleden van Holland Rijnland aan te
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nemen en hen bij eventuele vacatures als interne kandidaten te beschouwen.
Hosting
Er zijn nu drie proposities voor de hosting. Een andere optie zou kunnen zijn om te
blijven op het Schuttersveld, hierover vinden op dit moment onderhandelingen
plaats. Mevrouw Van der Velde-Menting (gemeente Kaag en Braassem) zou het op
prijs stellen als er voordat er een beslissing wordt genomen of het toch niet mogelijk
is om mee te doen in de afwegingen. Met de gemeente Kaag en Braassem wordt
hierover contact gezocht.
Proces en aangehaakt houden raden
Er is vraag naar momenten waarin men inhoudelijk van gedachten kan wisselen.
Vraag is of het mogelijk is om hier nog momenten voor in te bouwen.
Belangrijk om de raden aangehaakt te houden Het wordt lastig om nog voor mei de
raden aan te haken. Goed om ons later te richten op de inhoudelijke thema’s en daar
eventueel een conferentie over te organisren.
Toegezegd wordt om de gegeven presentatie in ieder geval zo snel mogelijk onder de
griffies te verspreiden.
Nieuwe werkwijze
Men vraagt zich af hoe het zit met de transitie naar een andere manier van werken.
Dit is iets waar zeker nog naar gekeken zal gaan worden.
Aanpassing Gemeenschappelijke regeling
De GR hoeft niet te worden aangepast met betrekking tot de inhoud. Ook met
betrekking tot Jeugd is het niet nodig geweest de GR aan te passen. De formele
bevoegdheden zijn via mandaatbesluiten te geregeld. Als later zou blijken dat dit
toch niet efficient zou zijn kan de regeling nog worden veranderd.

05 Uitgangspunten opstellen begroting 2016
Beslispunten:
1. Uitgangspunt voor de begroting 2016: voor het jaar 2016
een nominale ontwikkeling
van plus 0,59% en een taakstellende bezuiniging van
0,34% door te voeren.
2. De bezuiniging ten opzichte van 2013 vast te stellen op
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Akkoord met voorstel
De bezuinigingstaakstelling is nog niet verwezenlijkt. Dit heeft o.a. te maken met de
huisvesting, waarvan de huur niet voor 2016 op kan worden gezegd, en aanverwante
zaken. Er wordt verduidelijking gevraagd over de opbouw van het huidige percentage
van 15,9%. Aangegeven wordt dat de opbouw van het percentage bestaat uit twee
delen. 5,31% is de bezuiniging ingegeven vanuit het kader voor alle

20,5%, waarin de taakstellende bezuiniging van 0,34%
een onderdeel is.

gemeenschappelijke regelingen (Strijknorm), het overig is als doel gesteld voor wat
men in 2016 aan bezuiniging wil behalen.
De 25% is met inbegrip van het overnemen van de boventalligheid van de
medewerkers van Holland Rijnland.

06 Beleidsplan leerplicht en rmc 2015-2018
Beslispunt: het beleidsplan leerplicht en rmc 2015-2018 vast te
stellen

Akkoord met voorstel
Het wordt belangrijk gevonden dat de meldingen van de scholen kloppen.
Doelgroepen die worden genoemd zijn niet allemaal even problematisch. De meeste
focus moet gaan naar de belangrijkste groepen bijv. MBO-ers.
Het omlaag brengen van de vrijstellingen zijn gebaseerd op de aanname dat dat ook
mogelijk is. Er zal getracht worden om hoe beperkt ook toch een plek te kunnen
bieden en niet al te makkelijk met vrijstellingen om te gaan. Mocht dit in de praktijk
anders blijken dan zal dat uiteraard niet gebeuren.

07 Rondvraag en sluiting

Er zijn geen punten voor de rondvraag.
Volgende vergadering van het Algemeen Bestuur 24 juni 2015, aanvang 20.00 uur
in het Gemeentehuis te Oegstgeest
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