BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 13-04-2017
Aanwezig:
Afwezig:

H.J.J. Lenferink (Voorzitter), T. Hoekstra, C. den Ouden, R.A. van Gelderen, A.L. van Kempen, F. Buijserd, E.J. Nieuwenhuis, L.A.M. Bakker (secretaris),
H. Kiers (hoofd strategische eenheid), A. Quist (verslag)
J.P. de Haan-Hoek
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01

Opening en vaststelling agenda

Toegevoegd agendapunt is de stand van zaken rond de jaarrekening.
Rondom de jaarrekening spelen twee zaken: het verwachte tekort en de voortgang
van het opstellen van de jaarrekening.
Eerder zijn de gemeenten per brief geïnformeerd over het feit dat er ten opzichte
van de Turap een tegenvaller is van 150.000 euro (veroorzaakt door het niet
meenemen van de reservering voor vakantiegeld i.h.k.v. het IKB). Intussen lijkt het
tekort van Holland Rijnland uit te komen op 180.000 euro na inzet van het positieve
resultaat uit 2015.
Afgelopen week heeft de accountant een lijst met vijftig op- en aanmerkingen
opgesteld op de jaarrekening. Deze punten zijn opgepakt en voor een belangrijk
deel opgelost.
De accountant heeft aangegeven voor zijn controle onvoldoende te kunnen steunen
op de uitgevoerde verbijzonderde interne controle (VIC) over het tweede halfjaar
doordat óf Holland Rijnland bij Servicepunt71 niet in de steekproef viel óf controles
niet zijn uitgevoerd door Servicepunt71 of door Holland Rijnland zijn uitgevoerd
omdat niet duidelijk was waar die verantwoordelijkheid lag. Door ontbrekende
controles op onder andere memorialboekingen en subsidie-uitgaven blijft de kans
aanwezig dat deze controles van invloed kunnen zijn op de cijfers.
Het is onwenselijk de jaarrekening met onzekerheden op 15 april te verspreiden
onder de gemeenten zoals vastgelegd in de wet op de gemeenschappelijke
regelingen. De gemeenten zijn al wel ingelicht over het verwachte resultaat en de
benodigde kengetallen voor de paragraaf verbonden partijen.
We streven er naar de jaarrekening uiterlijk 24 april af te ronden en te verzenden.
Daarmee kan de jaarrekening worden besproken in het PHO Bestuur & Middelen
van 10 mei en vastgesteld worden in het Algemeen Bestuur van 21 juni.
Los daarvan gaan we het gesprek aan met Servicepunt71 om betere afspraken te
maken over de totstandkoming van producten zoals de jaarrekening.

Nr.
02

Agendapunt
Waterrecreatie
Presentatie en discussie, tevens besluit Principe uitspraak meefinancieren
verkenning Drechtdoorsteek en Haarlemmertrekvaart

Besluit
Marcel Gordijn geeft een presentatie over de waterrecreatie. Er speelt veel rond dit
onderwerp en er zijn vele spelers.
Vragen aan het DB zijn: wordt de ambitie gedeeld? Hoe kunnen we het stroomlijnen
en effectiever maken? Hoe kan er slim gekoppeld worden? Het is meer dan een
financiële kwestie. Het dient te worden gekoppeld aan duurzaamheid, energie,
wateropgaven en economische ontwikkeling in het hele gebied. Ook toetsen aan de
knelpuntenanalyse verkeer en vervoer.
Is er meer bestuurlijke lobby nodig? Het is nog teveel versnipperd. Kies 1 project en
ga het uitvoeren, anders wordt het te kostbaar. Overige projecten kunnen we
wegzetten bij stakeholders. Als je het verbindt met waterthema’s moet het ook een
interessant project zijn voor de afnemers / gebruikers.
Het moet scherper t.b.v. de lobbyagenda. Als we 3 haalbaarheidsonderzoeken
hebben, zijn er dan 3 projecten uitvoerbaar? In het najaar kunnen we de keuze
maken welke van de 3 projecten (Drechtdoorsteek, Rijn-Rotte-Vliet,
Haarlemmertrekvaart) we gaan uitvoeren. Dekking onderzoek kan uit reservering
voor Greenport. Voor NP Hollandse Duinen wordt bekeken of dit in het
Cofinancieringsfonds past. In deze lijn wordt een besluit voorbereid. In het najaar
wordt t.a.v. de haalbaarheidsonderzoeken besloten wat te doen.

03

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 23-03-2016
Beslispunt: Vast te stellen de besluitenlijst van het DB van 23-3-2017

04

Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen
uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen

05

Terug- en vooruitblik overleggen
Voorstel: bespreken.

Akkoord
Gesproken wordt over:
Aanvaarding kantorenstrategie:



De Provincie heeft de consequenties aanvaard. Graag naar kijken.
Tussen Leiden en Zoeterwoude loopt nog een discussie over het uitruilen
van vierkante meters. Daarnaast is er een discussie over station
Zoeterwoude in relatie tot de kantorenstrategie. Men is bezig met een
auditcommissie.



Er ontstaat een discussie over het AB in het algemeen. Er is weinig collectief
beleid meer. Het is meer een gemeenschappelijke regeling van de colleges
dan van de raden. Na de zomervakantie sessie inplannen om hierover
door te praten. Meer inhoud, minder bureaucratie. -> actie

Er wordt door de portefeuillehouders een terug- en vooruitblik gegeven van
verschillende bijeenkomsten en overleggen.
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06

Regiomiddag
Voor de regiomiddag een andere indeling in tijdsblokken te hanteren en te
kiezen uit één van deze varianten:

Het PHO EZ heeft een korte agenda.
Er moet een concept plan van aanpak opgesteld worden voor het punt Stek.
PHO Leefomgeving heeft een lange agenda.

Het PHO Maatschappij naar een ander moment te verplaatsen. Op de
reeds geplande regiomiddagen het PHO Bestuur & Middelen parallel aan
het PHO Economie te organiseren, gevolgd door het PHO Leefomgeving
B. Tijdens de regio(mid)dagen het PHO Maatschappij en het PHO Bestuur
& Middelen parallel in de ochtend te organiseren, gevolgd door een
gezamenlijke lunch voor alle bestuurders en in de middag het PHO
Leefomgeving en het PHO Economie parallel in de middag te organiseren.

De Regionale woonagenda is het brugdeel, dit is nu anders aangepakt.

In de PHO’s een thema-deel te introduceren waarin bestuurders informeel
van gedachten kunnen wisselen over een onderwerp

Er zijn 2 modellen, wat vindt men ervan?
In het uitgedeelde blokkenschema voor 10 mei (bijlage bij het verslag voegen) zit de
minste overlap in portefeuillehouders.
Er is rekening gehouden met de lunch, daar is een overbrugging en
ontmoetmoment.
Zo min mogelijk overlap is belangrijker dan elkaar ontmoeten.
We moeten vanuit de inhoud kijken hoe je de indeling het beste kunt maken.
De hoofdlijn wordt het PHO Maatschappij voor de middag, de rest na de middag.
De heer Den Ouden is met vakantie en verzoekt iemand anders de waarneming te
doen. -> actie

07

Verantwoording en actualisatie groenprogramma
Beslispunt: Kennis te nemen en in te stemmen
1. Kennis te nemen van de wens van het Algemeen bestuur om tot verdere
harmonisatie van de verantwoording van groenprojecten te komen en het
DB gevraagd heeft hier uitwerking aan te geven.
2. Te constateren dat de harmonisatie verantwoording groen projecten
vorm moet worden gegeven met de betrokken landschapstafels en de
landschapstafels een systematiek hanteren die aansluit op voorwaarden
van het Regionaal Groenprogramma 2010-2020 van Holland Rijnland.
3. Te constateren dat nadere afspraken over verantwoording in overleg
met de landschapstafels opgenomen kunnen worden in de toekomstig af te
sluiten Uitvoeringsovereenkomsten tussen de landschapstafels en Holland
Rijnland.
4. De constateringen onder punt 1 en 2 ter kennisgeving te agenderen in
het PHO Leefomgeving en het AB van Holland Rijnland (bijlage 1).
5. In te stemmen met de handleiding Verantwoording- en
accountantscontrole behorend bij het Regionaal Groenprogramma 20102020 (bijlage 2).

De verantwoording HR moet parallel lopen aan het provinciedeel. Hier is naar op
zoek gegaan n.a.v. veranderingen bij de provincie, onder andere met behulp van het
maken van vragenlijsten.
Er moet een wijziging doorgevoerd worden: -> actie overigens conform besloten
Op pagina 3 in het voorstel:
Kanttekeningen/risico’s:
1.1 Voor verantwoording lopende projecten blijven verschillen bestaan
Voor de verantwoording van groenprojecten uit de lopend
Uitvoeringsovereenkomsten gelden andere voorwaarden van de provincie ZuidHolland en Holland Rijnland, wanneer een accountantsverklaring benodigd is. De
provincie Zuid-Holland hanteert een grens van € 2500.000 en Holland Rijnland van
€ 100.000.
Dit bedrag moet zijn: € 250.000 i.p.v. 2,5 miljoen.
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Kennis te nemen van het memo voorwaarden voor particuliere
initiatiefnemers van projecten (bijlage 3).
7. Onder voorbehoud van een positief advies van het PHO Leefomgeving
(d.d. 10 mei), het AB te vragen om in te stemmen met de eerste partiele
herziening Regionaal Groenprogramma 2010-2020, zoals geformuleerd in
het addendum (bijlage 4) met als oogmerk de doelstelling biodiversiteit toe
te voegen.
08

Inzet Holland Rijnland speerpunt huisvesting bijzondere doelgroepen
Beslispunt: Besluiten
In het DB van 23 maart 2017 is middels een presentatie de inzet en focus
van Holland Rijnland op het speerpunt Begeleiding en huisvesting
bijzondere doelgroepen besproken. Met dit besluit wil het Dagelijks
Bestuur de inzet van capaciteit van de strategische eenheid van Holland
Rijnland in 2017 op dit speerpunt formeel vaststellen en de inhoudelijke
opgaven benoemen.
Bij de inzet van capaciteit bij de strategische eenheid van Holland Rijnland
in 2017 de focus te leggen op de huisvestingsopgave van doelgroepen
maatschappelijke zorg en jeugd;
II. De inhoudelijke focus te richten op vier uitvoeringslijnen:
1. ‘zachte’ randvoorwaarden wonen, ter ondersteuning van de realisatie
van het uitvoeringsplan maatschappelijke zorg;
2. ‘harde randvoorwaarden wonen, ter ondersteuning van de realisatie van
de regionale woonagenda Holland Rijnland
3. Kennisuitwisseling en delen best-practices
4. Realiseren regionale besluitvorming over het uitvoeringsplan
maatschappelijke zorg en de regionale woonagenda Holland Rijnland
Ter inhoudelijke
IV. versterking van het uitvoeringsplan maatschappelijke zorg en de
regionale woonagenda Holland Rijnland de gemeentelijke instrumenten
van toewijzing van woningruimte aan specifieke doelgroepen in de
regionale huisvestingsverordening te analyseren, evalueren en voorstellen
voor toekomstige toepassing te doen;
V. De huisvestingsopgave van andere bijzondere doelgroepen zoals
arbeidsmigranten, statushouders en ‘spoedzoekers’ in 2017 vanuit de
platformfunctie vertegenwoordiging van en kennisuitwisseling tussen

Dit punt staat op de agenda naar aanleiding van de presentatie vorige keer. Dit is
een goede lijn en die gaan we formaliseren.
Is het vervolgproces scherp ?
We gaan snel werkbezoeken organiseren. -> actie
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gemeenten te organiseren en de secretarisrol voor het ambassadeursteam
huisvesting arbeidsmigranten te vervullen.
09

Dress for succes
Beslispunt: Besluiten
1. Kennis te nemen van het voorstel regionale financiering Dress for
Success
2. Onder voorbehoud van financiering door gemeenten en Werkbedrijf
Holland

Een prima initiatief, goed geregeld.
Er zijn 2 financieringsmodellen, we kiezen ervoor dat anderen ook een substantiële
bijdrage leveren.

Rijnland in te stemmen met een toekenning van € 10.000 euro uit het
regionale budget arbeidsmarktbeleid.
10

Prognose uitgaven jeugdhulp 2017 en verder
Beslispunt: kennis te nemen van de notitie en het vervolgproces
12 april staat in het PHO Maatschappij de notitie Prognose Jeugdhulp
2017 en verder op de agenda. In deze notitie geeft de TWO Jeugdhulp
inzicht in de prognose 2017 en verder op basis van de huidige financiële
kaders en de ontwikkelingen in het jeugdhulpstelsel. Hieruit blijkt dat de
regio de komende jaren geld tekort komt. Het effect van de transformatie in
de mogelijke kostendaling is nog nauwelijks zichtbaar. Om de komende
jaren aan de wettelijke verplichting van gemeenten jeugdhulp te bieden te
voldoen, maar ook om de transformatie te stimuleren worden de
gemeenten via het PHO Maatschappij verzocht extra middelen ter
beschikking te stellen en een sturingsplan op te stellen. Daarnaast werkt
de regio aan een position paper.

Paul Grob geeft terugkoppeling over de notitie die is behandeld in het PHO
Maatschappij van 12 april jl.
Er worden nog teveel kosten gemaakt voor jeugdhulp ten opzichte van inkomsten
vanuit het Rijk, maar ook kosten die niet ten laste van het budget voor jeugd hoeven
te komen. We moeten een sturingsplan hebben voor de hele regio, projectmatig,
voor de korte en lange termijn. Hiervoor gaan we een agenda maken.
Er is vanuit het PHO veel aandacht voor de sturingsagenda en de uitvoering. Zeker
op lange termijn is er behoefte aan sturing. De gemeenten moeten grip krijgen om te
kijken wat er gebeurt bij de zorgaanbieders en kaders en breedtes aangeven
waarop we kunnen sturen. We zijn hiervoor facilitair vanuit HR.
Er is een roep om meer sturing, het effect van ingezette jeugdhulp is heel moeilijk te
meten. Het DB stelt daarbij de volgende vragen. Wat is de kwaliteit van de zorg
vergeleken met hoe het elders geregeld wordt? Wat is het niveau van de zorg en is
dit reëel of niet? Hoe kunnen we dit vergelijken? Doen we dit duurder dan anderen
of niet? Er zijn grijze gebieden wat betreft de budgetten. Hier zou ook naar gekeken
moeten worden. Het nieuwe kabinet kan hier ook een rol in spelen. Het is een
gemeentebrede opgave. We moeten hier nog meer inzicht in hebben. Het ene punt
kan ook een hogere urgentie gegeven krijgen dan het andere. Clientervaring
opvragen en ervaring van professionals.
Gemeenten moeten de begroting aanvullen als deze niet voldoet. Als je regio’s gaat
vergelijken is het type hulpvraag en de omvang van de hulpvraag ook van belang.
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Beoordeling plannen in het kader van het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp
Holland Rijnland

Aangepaste tekst:

Nr.

Agendapunt

Besluit

Beslispunt: kennisnemen van en besluiten
1. Kennis te nemen van het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp;
2. Kennis te nemen van het bindend advies van het PHO Maatschappij van
15 maart jl. ten aanzien van de positief beoordeelde plannen;
3. De financiering van deze plannen mogelijk te maken door een
addendum toe te voegen aan de contracten.
4. Akkoord te gaan met het onttrekken van een bedrag van € 2.438.630,00
aan het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp.

De gemeenten Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn participeren niet in de
voorliggende plannen en de voorgestelde onttrekking van middelen derhalve ook
niet van toepassing zijn op de middelen die zij hebben verschaft of nog zullen
verschaffen in het kader van de uit te voeren taken door Holland Rijnland. Voor de
resterende middelen voor transformatieprojecten geldt dat de gemeenten Kaag en
Braassem en Alphen aan den Rijn alleen participeren in projecten gerelateerd aan
veiligheid en gesloten jeugdzorg.

De gemeenten hebben in het najaar 2016 ingestemd met het regionaal
Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland. Het Tijdelijk Fonds heeft als
doel om de transformatie te versnellen in de Jeugdhulp. Het Tijdelijk Fonds
is onderdeel van de Werkagenda Jeugd, dat door Holland Rijnland wordt
gecoördineerd. Het fonds bestaat uit een bedrag van totaal €
6.768.114,00. Het beschikbare bedrag
12

Volwasseneneducatie

13

Rondvraag en sluiting

Ida van Breda geeft een presentatie over laaggeletterdheid. Hierbij wordt de vraag
gesteld hoe de cijfers zijn, verbetert het, verslechtert het of blijft het gelijk. Kortom,
wat is het resultaat? Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende keer.
Er wordt nu erg gekeken naar de rol van HR hierin, kunnen we dit breder trekken.

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 3 mei 2017
de secretaris,

de voorzitter,

L.A.M. Bakker

H.J.J. Lenferink

