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Nr. Agendapunt Besluit 

01 Opening en vaststelling agenda Akkoord

02 Verslag 11-11-2015 Akkoord

03 Mededelingen en ingekomen stukken: In het AB van 15 december jl. werd de vraag gesteld of de hogere 
automatiseringskosten als gevolg van een nieuw financieel 
informatiesysteem vermeden hadden kunnen worden: 
De aanschaf van het financiële systeem Corporate Planner was nodig. Het 
heeft onmisbaar bijgedragen aan de transparantie en de nodige inzichten 
voor de bezuinigingsopgave. 
 
Hosting en huisvesting: 
-De onderhandelingen met Servicepunt71 zijn bezig en er wordt gekeken 
naar de fasering wanneer organisatieonderdelen overgaan. Er wordt 
gezocht naar praktische en natuurlijke momenten, dus bijvoorbeeld de 
afdelingen financiën niet halverwege het lopende jaar. Het financiële plaatje 
is hierdoor nog niet compleet. 
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-Holland Rijnland verhuist per 1 maart naar een nieuwe verdieping en gaat 
over op Het Nieuwe Werken; dit vraagt een eenmalige investering. 
Later in het jaar bij de tussentijdse rapportage zal er een duidelijker beeld 
komen van de kosten. 

04 Herziene begroting 2016 Positief advies
 
De koppeling met de inhoudelijke agenda is gemaakt in deze begroting, en 
het resultaat is er gekomen door intensieve samenwerking met de 
gemeenten. 
-De risico’s zaten al in de vorige versie van de begroting, deze zijn nu beter 
leesbaar gemaakt, maar niet veranderd. 
-Frictie en transitiekosten: De boventalligen zijn benoemd en het aantal 
neemt af; Het gaat nu nog slechts 5 mensen, 4,22 fte. 
-Voor wat betreft de hosting wordt er nog onderhandeld met Servicepunt71 
voor de mensen die overgaan. 
 
Er was gevraagd om een meer SMART benadering in de begroting, daar is 
een start mee gemaakt, maar het mag nog meer SMART. Dit signaal wordt 
meegenomen naar de begroting 2017. 
 
De achterblijvende rente-inkomsten komen door een inschatting die in het 
verleden gemaakt is. Nu is het een andere werkelijkheid, er wordt 
voorgesteld te kijken hoe het dit jaar afwikkelt en voor nu een 
winstwaarschuwing te geven op dit bedrag. De intentie is om het rente-
risico niet op gemeenten te verhalen, maar op te lossen binnen de 
exploitatie. 
Het bedrag voor cofinanciering gepland voor dit jaar zou ook voor dit tekort 
aangewend kunnen worden. We willen echter vooruit en kansen kunnen 
grijpen. Het potje cofinanciering is hiervoor, voor slagkracht. Dit budget kan 
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inderdaad voor het verschil gebruikt worden, maar dan ben je meer de 
organisatie aan het beheersen in plaats van aan het werken aan 
meerwaarde. 
 
Frictiekosten: 
Van het begin af aan is duidelijk afgesproken hoe er wordt omgegaan met 
de boventalligen en hun loon: de rekening wordt hiervoor bij de gemeenten 
gelegd. Getroffen regelingen en de begeleiding van boventalligen komen uit 
de frictiekostenpot. De boventalligheid neemt sneller af dan verwacht en er 
wordt blijvend aan gewerkt om de boventalligheid op te lossen. Op dat 
moment zijn de cijfers ook definitief. 
Indertijd is afgewogen om de frictiekostenpot voor de lonen te gebruiken, 
maar dan zou de pot veel groter moeten zijn; Er is anders besloten en de 
prikkel om boventalligen over te nemen is in de oplossing verwerkt.  
 
Het verder duiden van het bedrag voor de hosting en huisvesting gebeurt in 
de tussentijdse rapportage. De gekozen optie is de gunstigste: in andere 
opties had de TWO niet gehuisvest kunnen worden, of hadden we niet de 
ontwikkeling naar het nieuwe werken en de netwerkorganisatie kunnen 
maken. 

05 Cofinanciering Het PHO is positief over het afsprakenkader voor 2016, maar voor de 
toekomst is er behoefte aan meer uitwerking.  
In 2016 gebeurt het onder de algemene subsidieverordening. Na 2016 
moet er ook een beheersverordening bij.  
 
Aandachtspunt: Holland Rijnland moet geen beleidsconcurrent zijn voor 
subregio’s. Er zal consequent gekeken moeten worden op welk 
schaalniveau er wordt gehandeld. De portefeuillehouders zullen moeten 
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leren contacten met onderliggende gemeenten dusdanig te organiseren om 
dit te bereiken. 
 
Voeding: Voeding via de begroting is goed. Voeding via het positief 
rekeningresultaat is minder handig, want als je meer wil dan het resultaat 
toe laat moet je het volgende jaar je begroting er op aanpassen. 
Het is een legitieme manier om een jaarrekeningresultaat te bestemmen. Er 
zou ook voor gekozen kunnen worden om een deel van een positief 
rekeningresultaat hiervoor te gebruiken en een deel terug te laten vloeien. 
 
Het betrekken van het AB: De verantwoording gebeurt achteraf, dit jaar in 
de jaarrekening, daarna wordt het opgenomen in de beheersverordening.  
 
Zuidvleugel Zichtbaar Groener 
Behoud doelstelling 
De oorspronkelijke doelstelling van de Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG) 
is om de recreatiemogelijkheden uit te breiden en natuur- en 
landschapswaarden te versterken. Het beoogd effect van het AB voorstel is 
om de gereserveerde middelen alsnog voor dit doel in te zetten via de 
Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland. Het Landschapsfonds is in 
2015 opgericht als direct resultaat van besluiten van het AB in 2010, 2012 
en 2014. 
Nieuwe manier van werken 
ZZG werkte via grondverwerving en inrichting aan de verbetering van 
recreatie, natuur en landschap. 
Deze werkwijze is achterhaald. De (Rijks)overheid wil tegenwoordig de 
doelen bereiken via particulier initiatief, via netwerken en knooppunten. Het 
Landschapsfonds ondersteunt dit particulier initiatief. Het Landschapsfonds 
Holland Rijnland ondersteunt grondeigenaren om hun land open te stellen 
voor wandelaars (boerenlandpaden) of kanoërs. Het Landschapsfonds 
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heeft daarnaast als doel boeren en andere grondgebruikers te 
ondersteunen om onrendabele, maar fraaie en natuurlijke 
landschapselementen, zoals pestbosjes en bloemrijke bermen, in stand te 
houden. Het fonds doet dit door het afsluiten van beheerovereenkomsten 
met de grondeigenaar. Het landschap wordt hierdoor aantrekkelijker en 
toegankelijker. 
Begroting 
In januari 2016 heeft het DB ZZG-geld vastgelegd via een 
Uitvoeringsovereenkomst Regionaal Groenprogramma voor het laatste 
ZZG-project dat nog uitgevoerd wordt (Ghoybos). Het ZZG-geld zit in een 
post “overlopende passiva”. Dit maakt een begrotingswijziging onnodig. 
Echter de aanwending van het resterende geld is dermate anders dan 
voorzien in 2005, dat het AB wel om een besluit wordt gevraagd. 
 
Portefeuillehouder den Ouden: Het is op de landschapstafel besproken, 
misschien had het inderdaad ook via Bestuur en Middelen kunnen gaan. 
Het is vooral een boekhoudkundige actie. 

06 Kadernota Afgesproken proces:
De kadernota wordt rondgestuurd voor een schriftelijke ronde. Tevens 
wordt er een extra bijeenkomst gepland, mocht hier behoefte aan blijken 
naar aanleiding van de reacties. 
 
Er is een samenvatting gegeven van de belangrijkste punten: 
-Het missende rentebedrag niet naast bezuinigingsdoelstelling zetten, 
anders ontstaat er een dubbele opgave. 
-Zuiverder kijken naar de huisvestingskosten voor RBL en TWO middels 
doorbelasting. Dit levert een eerlijke verdeling en is kloppend voor de 
gemeenten die niet overal in meedoen.  
De doorbelasting gaat niet ten koste van uitvoeringsbudget voor RBL. 



 
Nr. Agendapunt Besluit 

Bij TWO zou het budget hiervoor 0,1% omhoog moeten, wat afgaat van 
uitvoering. Dit zou een kleine bezuiniging opleveren voor Holland Rijnland. 
De doorberekening bij de TWO is wel zuiver, maar misschien moet er 
gekozen worden: of voor besparing op uitvoering, of kiezen voor om er 
meer geld aan te besteden. Als er lasten zijn die niet gedekt kunnen 
worden moet de keuze voorgelegd worden aan de gemeenten hoe dit op te 
lossen. 
-De Du Chatinier is norm nu bekend: Hiervoor moet slechts 1500 euro 
gevonden worden in begroting. 

07 Rondvraag en sluiting - 

 
Vastgesteld in de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen van Holland Rijnland van 25 mei 2016. 

 
de secretaris,       de voorzitter, 

 


