
Extra PHO Bestuur en Middelen 08-03-2016 
 
Aanwezig:  
Alphen aan den Rijn - M.H. du Chatinier
Kaag en Braassem - H.P.M. Hoek 
Hillegom -  F. Buijserd 
Katwijk -  G. van Duin  
Teylingen -  C.P. van Velzen 
Zoeterwoude -  C. den Ouden  

Voorzitter - T. Veninga 
Kaag en Braassem - M. Tolsma 
Leiderdorp -   A. Nierop 
Servicepunt71 -  W. Nijbroek 
Holland Rijnland -  F. Hulst  
Holland Rijnland -  J.P. de Haan 

 
Afmeldingen: Voorschoten, Hillegom, Oegstgeest, Leiderdorp, Leiden 
 
Algemeen: 
Rode lijn in het portefeuillehoudersoverleg is de oproep om zuiverheid en transparantie, zowel over wat er 
is gedaan als over wat er nog gedaan gaat worden. Leg zowel de tegenvallers als de meevallers voor.  
 
Rente: 
In de SCRUM is er destijds een bezuinigingsanalayse gemaakt en toen is er vanuit gegaan dat de 
rentebaten zouden blijven. De nieuwe ontwikkeling is de missende rentebaten; de afgelopen jaren is dit 
steeds binnen de begroting opgelost, maar het is niet gecommuniceerd. Het PHO vraagt hierin om een 
analyse: Als je het al die jaren hebt kunnen opvangen, dan wil je weten waarom wanneer dit niet meer het 
geval is. Deze analyse wordt toegezegd. 
 
Er is een uitleg gegeven over de herkomst van de rente over RIFgelden en andere gelden. De RIF-gelden 
hebben niet met het huidige rentevraagstuk te maken. Op het AB kan deze uitleg indien nodig nogmaals 
gegeven worden.  
 
De 25% wordt gehaald 
De 25% wordt gehaald, dat moeten getoond worden en helder opgeschreven. 
De rentebaat uit de begroting wordt niet gehaald, hierdoor ontstaat een verschil; Holland Rijnland zal 
voorstellen doen om dit op te lossen.  
Er wordt tevens een winstwaarschuwing afgegeven voor 2016. 
Voor 2017 is een 15tal maatregelen op het oog om de missende rentebaten te compenseren. Dit wordt 
uitgewerkt richting de begroting 2017. Lukt het niet, dan kom het terug bij de portefeuillehouders. 
 
Drie kaders toevoegen in de kadernota: 

1. Rentebaat 
2. RBL doorberekenen 
3. TWO doorberekenen 

 
 
Besluit: 

 Er gaat een aangepaste nota naar het DB; Hierin wordt een procesvoorstel opgenomen voor een 
analyse van de rentederving en de dekking ervan over de afgelopen jaren, plus een overzicht van 
de bezuinigingen tot nu toe.  

 De portefeuillehouders Bestuur en Middelen zien het DB stuk en reageren indien nodig. 
 Het DB stelt het voorstel vast in de vergadering op 17 maart en daarna wordt het nagezonden 

naar het AB. 
 Bij of in de begroting 2017 (deze komt op het AB van juli 2016) zullen de bovengenoemde 

analyse en het overzicht worden opgenomen. 
 In de begroting 2017 zal er een aantal bezuinigingsmaatregelen opgenomen worden 

 


