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CONCEPT-BESLUITENLIJST   
 
 

Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen d.d. 14 november 2014  
 
 
Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam 

 Alphen aan den Rijn M.H. du Chatinier Nieuwkoop G. Veninga 
  

Hillegom 
 
J. Broekhuis 

 
Noordwijk 
 

 
G. van Duin 
 

 Kaag en Braassem 
 

H.P.M. Hoek 
 

Noordwijk G. Goedhart 

 Katwijk 
 
Leiden 
 
Leiden 
 
Leiderdorp 
 
 

J. Wienen 
 
M. Damen 
 
H.J.J. Lenferink 
 
C.J.M.W. Wassenaar 

Oegstgeest 
 
Teylingen 
 
Voorschoten 
 
Zoeterwoude 
 
Holland Rijnland 

J. B. Waaijer 
 
C.P. van Velzen 
 
J.M. Staatsen 
 
E.G.E.M. Bloemen 
 
R. van Netten 

   
 

 N. J. Verschuure 
D.N.J. Zwagerman 
M. Zwebe 

 
Nr. Agendapunt Voorstel Advies 

01 Opening en vaststelling agenda 
 

Vaststellen Akkoord met voorstel  
 

 02 Besluitenlijst van 26 september 2014 Vaststellen Akkoord met voorstel  

03 Mededelingen, ingekomen stukken en 
uitgaande brieven 

 De heer Wassenaar vraagt wie er namens Holland 
Rijnland toe wil treden als lid van de Stuurgroep 
Interbestuurlijk toezicht. Dit, omdat de heer Van Duijn, 
die namens Holland Rijnland lid van deze stuurgroep was 
zijn lidmaatschap heeft opgezegd. De heer Du Chatinier 
stelt zich kandidaat. 
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04 Kracht15  
 

Ter bespreking en advisering 
 
Beslispunten; 

1. Aan het Dagelijks Bestuur 
te adviseren aan het 
Algemeen Bestuur voor te 
stellen om het Besluit van 
het Algemeen Bestuur van 
5 maart 2014; 
overdrachtsdocument: 
#Kracht 15, Positionering 
en Profilering Holland 
Rijnland, ter herbevestiging 
voor te leggen.  

2. Aan het Dagelijks Bestuur 
te adviseren aan het 
Algemeen Bestuur de vijf in 
de brief genoemde vragen 
voor een nieuwe 
bestuurlijke organisatie 
voor te leggen aan het 
Algemeen Bestuur ter 
consultatie. 

 

Akkoord met voorstel 
 
Er zijn brieven gestuurd aan de colleges met een viertal 
vragen waarop reactie is gevraagd. 
Nog niet alle gemeenten hebben op deze brief 
gereageerd. In een aantal gemeenten moet dit nog in de 
raad worden besproken.  
 
Betrokkenheid van de gemeenten bij Holland Rijnland 
blijft belangrijk. Het wordt belangrijk gevonden om 
betrokkenheid vanuit de clusters via het Dagelijks 
Bestuur te borgen.  
 
Er is behoefte aan een overzicht van de stand van zaken 
van Kracht15. De heer Du Chatinier maakt hiervoor een 
opzet en stuurt dit naar de voorzitter. 
 
Vraag: Is het mogelijk om eventueel partieel lid van 
Holland Rijnland te worden?  
 

05 Treasurystatuut 2014  
 

Beslispunten: 
1. Het Dagelijks Bestuur te 

adviseren aan het 
Algemeen bestuur voor te 
stellen om het 
Treasurystatuut 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 2011 in te 
trekken en;   

2. Het Treasurystatuut 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 2014 vast 
te stellen en in werking te 
laten treden met 
terugwerkende kracht op 1 
januari 2014. 

Akkoord met voorstel, met in acht name van enkele 
tekstuele wijzigingen. Deze zullen ambtelijk worden 
kortgesloten 
 
De gemeente Leiden geeft aan mee te willen denken over 
hoe om te gaan met het schatkistbankieren en de 
geldstromen.  
 
Een aantal technische vragen zullen per mail worden 
beantwoord.  
 
Er wordt aandacht gevraagd voor een goede rapportering 
en monitoring in het bijzonder voor 3D Jeugdzorg.  
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06 Financiële verordeningen 
         

   

Beslispunten: 
1. In te stemmen met de  
      Financiële verordening    
      samenwerkingsorgaan  
     Holland Rijnland 2014. 
2. Onder voorbehoud van  
      positief advies van het  
      PHO Bestuur en 
      Middelen het Algemeen  
      Bestuur op 17 december  
      2014 voor te stellen de  
      Financiële verordening  
      samenwerkingsorgaan  
      Holland Rijnland 2014  
      vast te stellen. 

 

Akkoord met voorstel.  
 
Verzoek om toe te lichten in het stuk waarom dit per 1 
januari met terugwerkende kracht in gaat. 
In artikel 14 van het treasurystatuut staat dat de oude 
verordening nog wel geldt voor de jaarstukken. De heer 
Staatsen geeft hiervoor een tekstvoorstel.  
 
In de tussenrapportages worden afwijkingen op de 
oorspronkelijke ramingen van de baten en de lasten van 
prioriteiten en investeringskredieten in de begroting 
groter dan € 10.000,- toegelicht. 
Afgesproken wordt dat als er over 5% met een 
minimumbedrag van € 10.000,- van het krediet wordt 
gegaan er gerapporteerd moet worden. De verordening 
zal hierop worden aangepast. Bij art. 8.2 wordt 
nagekeken of hierbij het woord “reservering” moet 
worden opgenomen. 
 

07 Financiën Jeugdhulp 
 

Beslispunten: 
1. Het AB Holland Rijnland te  

  adviseren in te stemmen  
  met de  
  begrotingswijziging  
  [nummer, 2014] voor de  
  aanloopkosten inrichten  
  opdrachtgeverschap  
  jeugdhulp ad  
   € 424.681 te weten €  
  350.976 directe bijdrage  
  en € 73.705 voor de  
  gemeenten  
  compensabele BTW. 

2. Het AB Holland Rijnland te  
  adviseren in te stemmen    
  met de  
  begrotingswijziging  

Het Portefeuillehoudersoverleg heeft eerder besloten, onder, 
de colleges van de gemeenten te adviseren een bedrag van 
€ 350.976 beschikbaar te stellen voor opstart en coördinatie 
opdrachtgeverschap. In het destijds opgegeven bedrag was 
echter geen rekening gehouden met de BTW die in rekening 
wordt gebracht. Deze BTW is voor Holland Rijnland 
kostenverhogend. De BTW kan via de zogenaamde 
“doorschuifregeling” bij de gemeenten in rekening worden 
gebracht, waarna zij deze kosten kunnen verhalen bij het 
BTW compensatiefonds (BCF).  
 
Zorgen worden geuit over dit BTW-vraagstuk, hier ligt 
een risico. Pas over een maand is bekend of dit bij 
gemeenten komt te liggen.   
 
Met de beslispunten 1 t/m 5 wordt ingestemd met daarbij 
de toelichting dat het BTW-punt meegenomen wordt in 
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  [nummer, 2015] voor de  
  exploitatiekosten  
  opdrachtgeverschap  
  jeugdhulp ad €  
  1.190.557, te weten €  
  1.075.057 directe bijdrage 
  [1% jeugdhulpbudget] en  
  € 115.500,- voor de  
  gemeente compensabele    
  BTW. 

3. Gemeenten te adviseren  
 in te stemmen met 
vergoeding van BTW-
kosten bovenop  
genoemde budgetten voor 
de aanloopkosten en de 
exploitatiekosten. Deze 
kosten  
 zijn voor de gemeenten via 
het BCF compensabel. 

4. Het DB Holland Rijnland te 
  adviseren om voor het  
  jeugdhulpbudget, dat door 
  gemeenten ter  
  beschikking wordt gesteld  
  om regionaal jeugdhulp in  
  te kopen, een  
  nieuwe bankrekening te  
  openen. 

5. Gemeenten te adviseren  
  in te stemmen met  
  betaling van het  
  jeugdhulpbudget volgens  
  een vast schema, waarbij  
  elke 7e van de maand  
  1/12e deel van de totale  
  gemeentelijke bijdrage  
  aan het regionale  
  jeugdhulpbudget wordt  
  overgemaakt aan Holland  

het Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda. Daar 
moet vervolgens besluit genomen worden als BTW een 
probleem wordt.  
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  Rijnland. 
 

08 Rondvraag en sluiting  In vervolg op vorig onderwerp 
Mevrouw Bloemen uit de zorg dat wij waarschijnlijk niet 
binnen Rijksbudget blijven met de inrichting van het 
Opdrachtgeverschap Jeugdhulp. Het kan volgens 
mevrouw Bloemen niet de bedoeling zijn om bij een te 
kort uit eigen budget bij te dragen. De vraag wordt 
gesteld om dit mee te nemen in de vergadering van het 
Dagelijks Bestuur.  
 

 


