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Conceptverslag 
 
 
Gemeente Naam Functie in groep 
   
Aanwezig   
Hillegom mw. J.A. Ringelberg plv. bestuurslid 
Hillegom dhr. J. van Rijn bestuurslid 
Kaag en Braassem dhr. F. Schoonderwoerd plv. bestuurslid 
Katwijk dhr. K.J. van der Bent bestuurslid 
Katwijk dhr. K. van der Spijk bestuurslid 
Leiden mw. R.A. van Gelderen bestuurslid, lid DB 
Leiden dhr. E. Krijgsman bestuurslid 
Leiden dhr. H.J.J. Lenferink bestuurslid, voorzitter AB 
Leiden dhr. W. van Peijpe bestuurslid 
Leiderdorp dhr. B. Vastenhoud bestuurslid 
Leiderdorp dhr. G. Schipaanboord plv. bestuurslid 
Lisse dhr. A.G.M. Mesman bestuurslid 
Lisse dhr. A.D. de Roon bestuurslid 
Nieuwkoop dhr. C.A.G.M. Egberts bestuurslid 
Nieuwkoop mw. P. Schrama-van Kessel bestuurslid 
Nieuwkoop mw. G. Veninga bestuurslid, lid DB 
Noordwijk mw. H.A.M. Zoetendaal bestuurslid 
Noordwijkerhout dhr. L.C.A. Floor bestuurslid 
Noordwijkerhout dhr. G. Goedhart bestuurslid 
Oegstgeest dhr. E. Bus bestuurslid 
Oegstgeest dhr. E.R. Jaensch bestuurslid 
Teylingen dhr. R.M. ten Boden bestuurslid 
Teylingen mw. R.M. Keijzer bestuurslid 
Teylingen dhr. A.L. van Kempen bestuurslid, lid DB 
Voorschoten dhr. S.W.C. van den Dool bestuurslid 
Voorschoten dhr. J.M. Staatsen bestuurslid 
Zoeterwoude dhr. C. den Ouden bestuurslid, lid DB 
Zoeterwoude dhr. J.W.M. Stuijt bestuurslid 
 mw. L.A.M. Bakker secretaris 
   
Afwezig   
Alphen aan den Rijn dhr. T. Hoekstra bestuurslid, lid DB 
Alphen aan den Rijn dhr. R. Vrugt bestuurslid 
Alphen aan den Rijn dhr. M.H. du Chatinier bestuurslid 
Hillegom dhr. F.Q.A. van Trigt bestuurslid 
Kaag en Braassem dhr. H.P.M. Hoek bestuurslid 
Kaag en Braassem mw. K.M. van der Velde-Menting bestuurslid 
Leiderdorp dhr. J.A.M. van Boxsel bestuurslid 
Noordwijk dhr. G. van Duin bestuurslid 
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1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet allen welkom. 
 
-- 
 

1a Derde wijziging Reglement van Orde voor de vergaderingen van het Algemeen 
Bestuur Holland Rijnland 
Beslispunt: 
Vast te stellen de Derde wijziging van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van 
het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland, inhoudende de wijziging van artikel 6 lid 1, 
waarmee de voorzitter de plaats van de leden vaststelt. 
 
-- 
 

2. Verslag Algemeen Bestuur d.d. 23-03-2016 
Beslispunt: 
Vaststellen conceptverslag d.d. 23-03-2016. 
 
-- 
 

3. Mededelingen / Ingekomen stukken / Binnengekomen uitnodigingen / 
Uitgegane stukken / Verslagen 
Mededelingen: 
 Stand van zaken Duinpolderweg 
 Termijn mevrouw L.A.M. Bakker als interim-secretaris-directeur 
 
Ingekomen stukken: 
 Notitie opdrachtgeverschap Jeugdhulp 2016 en 2017 
 Begroting uitvoeringskosten Jeugdhulp 2016-2019 
 Kostenverdeling uitvoeringskosten Jeugdhulp 2016 
 
-- 
 

4. Jaarstukken 2015 Holland Rijnland 
Beslispunten: 
1. De jaarstukken van 2015 van Holland Rijnland vast te stellen. 
2. Kennis te nemen van de verklaring en het verslag van bevindingen van Deloitte. 
3. Het rekeningresultaat vast te stellen op 266.039 euro. 
4. In te stemmen met de reservering van 189.951 euro als dekking voor het 

geprognotiseerde tekort over de jaarrekening van 2016. 
5. In te stemmen met de verrekening van 76.088 euro met de aan de TWO deelnemende 

gemeenten. 
6. In te stemmen met de verrekenstaat bijdragen deelnemende gemeenten. 
 
De heer Krijgsman merkt op dat het niet gebruikelijk is het AB te vragen bij voorbaat een 
bestemmingsresultaat te reserveren. Hij wil weten waarom dat nu het geval is. 
 
De heer Ten Boden zegt mede namens de AB-leden van Hillegom, Lisse, Noordwijk en 
Noordwijkerhout (de Bollen5-gemeenten) te spreken. Hij wijst op het ontbreken van een 
aantal verklaringen voor afwijkingen van de begrotingen. Ook zijn er hier en daar te 
summiere of niet-volledige verklaringen in de jaarrekening opgenomen. Hij noemt een 
aantal voorbeelden: 
Pagina 13 bovenaan: lagere directe kosten, zonder een verklaring voor het verschil. 
Pagina 48: een afwijking ten opzichte van de begroting van 230.000 euro. In de 
toelichting wordt het verschil niet verklaard. 
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Pagina 56: per saldo is hier een voordeel van 76.000 euro. De genoemde verklaring wordt 
niet in de jaarrekening teruggevonden. Mocht die er wel in staan, dan graag een goede 
verwijzing. 
Ook op een aantal subonderdelen ontbreekt een toelichting, zoals bij de Sociale Agenda, 
onderdeel Jeugd en onderdeel Leerplicht. 
Vooralsnog stemmen de Bollen5-gemeenten in met het jaarverslag. 
 
Mevrouw Veninga zegt het eens te zijn met de heer Krijgsman. Dit is een vreemde gang 
van zaken. Ze geeft aan dat er onverwacht een bestemmingsresultaat was. In het POH is 
vervolgens besproken op welke manier daarmee omgegaan kon worden. Normaliter gaat 
dat geld meteen terug naar de gemeenten, maar op deze manier is het zeker dat het geld 
gereserveerd gaat worden. Dit is belangrijk, omdat er in 2016 waarschijnlijk een tekort is. 
Ondanks deze reservering moet ervoor worden gezorgd dat het tekort zo klein mogelijk 
blijft. 
In antwoord op de opmerkingen vanuit de Duin- en Bollenstreek belooft mevrouw Veninga 
zo spoedig mogelijk schriftelijk te zullen reageren. Ze merkt op dat het wel fijn zou zijn 
geweest als van tevoren was aangegeven dat er toelichtingen ontbreken. 
 
De heer Ten Boden zegt dat de opmerking vooral ten doel had om in de toekomst die 
toelichting wel te verschaffen. 
 
De voorzitter concludeert dat de beslispunten 1 tot en met 6 ten aanzien van de 
jaarstukken 2015 aldus worden besloten. 
 

5. Begroting 2017 en Meerjarenbegroting 2017-2020 
Beslispunten: 
De begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2017-2020 van het samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland vast te stellen. 
 
De voorzitter wijst erop dat in de informatienotitie SMART een onjuiste datum voor het 
themacafé is vermeld. Die moet zijn: woensdag 14 september. 
 
De heer Schoonderwoerd zegt mede namens Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn te 
spreken. Hij complimenteert het bestuur met het bereikte resultaat, waarin onder meer 
rekening is gehouden met de opgelegde bezuinigingen. Hij spreekt zijn erkentelijkheid uit 
voor het feit dat alles gewoon is doorgegaan, ondanks dat er gewerkt moest worden aan 
het wegwerken van de boventalligheid. 
Niet alleen cijfermatig maar ook wat betreft de leesbaarheid zit de begroting goed in 
elkaar. Tot slot geeft hij nog een toelichting op de inmiddels ingetrokken zienswijze vanuit 
Kaag en Braassem om niet in te stemmen met de voorliggende begrotingen. 
 
De heer Vastenhoud heeft een aantal algemene opmerkingen: 
 Het is belangrijk dat de cofinanciering transparant is en dat het geld wordt besteed na 

overleg met en goedkeuring door het AB. 
 Ten aanzien van #Kracht 15 wijst hij erop dat de inspanningen binnen de Leidse regio 

op dit gebied hun weerslag zullen moeten hebben. Daarvoor moeten dan ook de 
middelen beschikbaar zijn. 

 Het is belangrijk dat de discussie over het cafetariamodel in oktober plaatsvindt. Hij 
wijst erop dat de financiële consequenties die voortkomen uit de huidige begroting 
daarin nog moeten worden verwerkt. 

 
De heer Van den Dool wijst ten aanzien van dat laatste punt er nogmaals op dat de raad 
van Voorschoten nog steeds bezwaar heeft tegen het feit dat gemeenten die niet 
deelnemen toch moeten betalen. 
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De heer Mesman spreekt namens de Bollen5-gemeenten. Binnen deze gemeenten is 
teleurgesteld gereageerd op de (on)mogelijkheden tot het meer SMART formuleren van de 
begroting, hetgeen resulteerde in een zienswijze vanuit de gemeente Lisse. Daarin zijn 
voorbeelden gegeven van waar het toch nog veel SMART’er zou kunnen. 
 
Mevrouw Veninga merkt op dat met deze begroting een zeer intensief traject wordt 
afgesloten. De bezuinigingsopdracht is gerealiseerd en er moesten oplossingen worden 
gevonden voor de rentebaten die er niet meer waren. Toch ligt er een sluitende begroting 
voor 2017. De reorganisatie is op dit moment zo goed als klaar. 
Nu kan er verder worden gegaan met een goede inhoudelijke agenda, die altijd kan 
worden bijgesteld naar gelang de ontwikkelingen of naar aanleiding van zaken die de 
leden aandragen. Via de inhoudelijke agenda kunnen de leden sturen en controleren, ook 
met het oog op de in de gemeenteraden opgestelde eigen agenda. 
Het SMART maken van de begroting is dan ook niet een DB-taak, maar een taak van alle 
veertien aan Holland Rijnland deelnemende gemeenten. Mede naar aanleiding van de 
opmerkingen uit Lisse is daarom een themacafé georganiseerd, om samen de doelen 
SMART te formuleren. 
Naar aanleiding van de opmerking van de heer Van den Dool wijst ze erop dat ‘alleen 
afnemen wat men nodig heeft’ een goede discussie met een goede voorbereiding vergt. 
Maar alvorens daar berekeningen op los te laten, moet eerst de discussie over de 
solidariteit binnen Holland Rijnland worden gevoerd. Deze discussie zal dit najaar 
plaatsvinden, zowel in het POH als in het AB. Daarna kan gekeken worden of dat al in 
2017 toepasbaar is. 
Ten aanzien van de opmerkingen over de cofinanciering merkt mevrouw Veninga op dat er 
binnenkort aan het AB een beheerverordening wordt voorgelegd. Daarbij wijst ze erop dat 
het potje voor cofinanciering wel beschikbaar moet zijn voor doelen die niet kunnen 
wachten op een volgende AB-vergadering. Flexibiliteit is belangrijk, waarbij er uiteraard 
verantwoording achteraf plaatsvindt. 
 
De voorzitter wijst er betreffende het cofinancieringsfonds op dat afgesproken is dat eerst 
het POH wordt geconsulteerd en dat na toekenning dit in het eerstvolgende AB wordt 
gemeld. 
Ten aanzien van het lobbytraject met betrekking tot SMART formuleren merkt hij op dat er 
vaak snel gehandeld moet worden. Als voorbeeld noemt hij de bemoeienis met de 
regionale investeringsstrategie Zuid-Holland. Die is in december begonnen en kon dus niet 
in de begroting worden opgenomen. 
 
Tweede termijn: 
 
De heer Vastenhoud zegt een en ander met vertrouwen tegemoet te zien. 
 
De heer Mesman merkt op dat er ten aanzien van het SMART formuleren naast de zaken 
die je niet kunt zien aankomen ook zaken zijn die je wel kunt voorzien. Voorts geeft hij 
aan dat de datum van de themadag slecht uitkomt, omdat er op diezelfde dag een 
werkconferentie is van alle raadsleden van Hillegom, Teylingen en Lisse. Het zou jammer 
zijn als deze ambtenaren er niet bij konden zijn. 
 
Mevrouw Veninga dringt erop aan dat er toch een afvaardiging van deze gemeenten bij 
aanwezig is. 
 
De voorzitter stelt vast dat de begroting met algemene stemmen wordt aanvaard. 
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6. Afronden overeenkomst Zuidvleugel Zichtbaar Groener 
Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van het afronden van de overeenkomst Zuidvleugel Zichtbaar 

Groener. 
2. Te constateren dat hiermee een resterend bedrag van 156.060 euro vrijkomt. 
3. Te constateren dat het wenselijk is deze middelen weer beschikbaar te stellen ten 

behoeve van natuur, landschap en recreatie. 
4. In te stemmen met het inzetten van deze middelen voor recreatieve voorzieningen en 

natuur- en landschapselementen bij particulieren. 
5. Hiertoe de resterende regionale middelen voor ZZG specifiek te reserveren voor een 

passende bestemming binnen het geografische gebied van de gemeenten die aan ZZG 
hebben bijgedragen. 

6. Over deze bestemming samenwerking zoeken met geëigende instanties, zoals het 
Landschapsfonds Holland Rijnland. 

7. In een samenwerkingsovereenkomst met deze instantie de inhoudelijke doelen en 
gemeenten waar de middelen voor bestemd zijn, vast te leggen. 

8. Deze samenwerkingsovereenkomst ter vaststelling voor te leggen aan het AB in 
oktober 2017. 

 
De heer De Roon geeft aan dat de Bollen5-gemeenten kunnen instemmen met het 
voorstel. Daarbij wordt de kanttekening gemaakt dat het vanuit financieel technisch 
oogpunt niet helemaal zuiver is. Echter, vanuit pragmatische overwegingen kan men 
instemmen met het voorstel. 
 
De heer Den Ouden is het eens met de opmerking van de heer De Roon, maar is blij dat 
men in dit geval ook pragmatisch is. Dank daarvoor. 
 
De voorzitter stelt vast dat de aanwezigen unaniem instemmen met de 8 beslispunten. 
 

7. Rondvraag en sluiting 
 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag, zodat de voorzitter de vergadering om .. uur sluit. 
Hij wenst eenieder een goede vakantie. 
 
 
 
Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland van 
26 oktober 2016 
 
 
de secretaris,    de voorzitter, 
 
mw. L.A.M. Bakker    drs. H.J.J. Lenferink 


