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Conceptverslag

Gemeente

Naam

Functie in groep

Aanwezig
Alphen aan den Rijn

dhr. T.P.J. Bruinsma

Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
Hillegom
Hillegom
Kaag en Braassem
Kaag en Braassem
Katwijk
Katwijk
Katwijk
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp

dhr. M.H. du Chatinier
dhr. T. Hoekstra
mw. M. Kottenhagen
dhr. R. Vrugt
dhr. I. ten Hagen
dhr. A. de Jong
dhr. H.P.M. Hoek
mw. K.M. van der Velde-Mentingh
dhr. K.J. van der Bent
dhr. W. van Duijn
dhr. J. Wienen
mw. R.A. van Gelderen
dhr. E. Krijgsman
dhr. H.J.J. Lenferink
dhr. W. van Peijpe
mw. M.A.C.M. van Sandick
dhr. J. van Haaster
dhr. D.J.G. Sloos
dhr. G.P. Schipaanboord
dhr. B. Vastenhoud
dhr. C.J.M.W. Wassenaar

Lisse
Lisse
Lisse
Nieuwkoop
Nieuwkoop
Nieuwkoop
Noordwijk
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Teylingen
Teylingen
Teylingen
Voorschoten
Voorschoten
Voorschoten
Zoeterwoude
Zoeterwoude

dhr. A.G.M. Mesman
dhr. A.D. de Roon
mw. A.W.M. Spruit
dhr. E.A.G.M. Egberts
dhr. P.M. Melzer
mw. G. Veninga
dhr. K. van Asten
dhr. H.A.M. Zoetendaal
dhr. G. Goedhart
dhr. E. Bus
dhr. J.B. Waaijer
mw. N.E.H.W. Zwart
dhr. R.M. ten Boden
mw. R.M. Keijzer
mw. Van der Stoel
dhr. S.W.C. van den Dool
dhr. M. van der Meij
mw. Bremer
dhr. P. Goossen
dhr. C. den Ouden
dhr. R. van Netten

bestuurslid, lid DB
(vertrekkend)
bestuurslid
bestuurslid, lid DB (nieuw)
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid, lid DB (nieuw)
plv. bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid, lid DB
bestuurslid, lid DB
bestuurslid
bestuurslid, voorzitter AB
bestuurslid
bestuurslid
plv. bestuurslid
bestuurslid
plv. bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid, lid DB
(vertrekkend)
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid, lid DB (nieuw)
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
plv. bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
plv. bestuurslid
plv. bestuurslid
bestuurslid, lid DB (nieuw)
secretaris

dhr. G.P. van As
dhr. W.N. Roest

bestuurslid
bestuurslid

Afwezig
Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
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Hillegom
Leiden
Leiderdorp
Noordwijk
Noordwijkerhout
Voorschoten
Teylingen
Zoeterwoude

dhr. J. Broekhuis
dhr. R. Schalkwijk
dhr. J.A.M. van Boxsel
de heer W.M.J. Slats
dhr. L.C.A. Floor
dhr. J.M. Staatsen
dhr. L.J.P. van der Zon
mw. E.G.E.M. Bloemen

bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Hij wijst erop dat de volgende ABvergadering niet op 26 september is, maar op 29 oktober 2014.
Hij geeft een overzicht van berichten van verhindering en de vervangers.
2. Aanwijzen van de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland en
aanwijzing van de leden van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland
De voorzitter heropent het debat hierover en geeft het woord aan de heer Waaijer.
De heer Waaijer verwijst naar zijn reactie in een mail aan de leden van het AB, eveneens
ondertekend door mevrouw Van der Stoel uit Teylingen. Hij stelt voor nu niet over te gaan
tot verkiezing van een DB, maar een of meer informateurs een voorstel te laten maken.
De heer De Roon merkt op dat de voordracht niet is gewijzigd en dat de tekortkomingen
dus niet zijn verholpen. Er zijn twee serieuze D66-kandidaten voorgesteld, maar voor hen
zou geen steun of draagkracht zijn in combinatie met de portefeuille waarvoor zij
beschikbaar waren. De motivering daarvoor is niet duidelijk. De heer De Roon wil daar op
dit moment niet verder op ingaan. Naar zijn mening beschikken de voorgedragen D66kandidaten over voldoende kwaliteit en deskundigheid.
In reactie op de mail van de heer Waaijer geeft hij aan het eens te zijn met het voorstel
om de spelregels te expliciteren. Hij is het er niet mee eens de benoeming verder uit te
stellen. Dat is niet goed voor de bestuurskracht en ook niet voor het imago van Holland
Rijnland. Daarom stemt Lisse in met de voordracht, op voorwaarde dat de spelregels
vanaf heden duidelijk worden gemaakt. Bij de besluitvorming over Kracht 15 moet wellicht
opnieuw de omvang en samenstelling van het DB worden bekeken. De nieuwe voordracht
moet dan worden gedaan op basis van de dan afgesproken spelregels.
De heer Vastenhoud: Leiderdorp is het eens met het voorstel van de heer De Roon.
De heer Krijgsman: Leiden is het eens met het voorstel van de heer De Roon.
De heer Van Duijn: Katwijk is het eens met het voorstel van de heer De Roon.
De heer Vrugt spreekt namens de gemeenten in de Rijnstreek. Hij is het niet eens met het
voorstel van de heer Waaijer. Uitstel van besluitvorming zou het beeld van Holland
Rijnland, ook intern, kunnen beschadigen. In het huidige voorstel zijn regio’s binnen
Holland Rijnland goed vertegenwoordigd. Hij is het eens met het voorstel van de heer Van
Roon, waarbij de in de mail genoemde punten van de heer Waaijer meegenomen moeten
worden.
De heer Goossen: Zoeterwoude is het eens met het voorstel van de heer De Roon.
Mevrouw Bremer geeft aan dat Voorschoten het voorstel van de heer Waaijer steunt, maar
dat ook het voorstel van de heer De Roon een optie is.
Mevrouw Van der Stoel laat weten dat Teylingen meent dat de wijze waarop de functies
worden toebedeeld niet erg democratisch is. Er is veel verwarring over de procedure
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waaraan gemeten worden. Het is vreemd dat iemand portefeuillehouder wordt omdat hij
probleemhouder zou zijn, een begrip dat nergens omschreven staat. Er moet worden
gewerkt met vertrouwen en dagelijks bestuurders moeten helder omschreven portefeuilles
hebben. Vanuit Teylingen ligt er een conceptmotie die overeenkomt met het voorstel van
de heer De Roon. Ze stelt voor eerst verder te spreken over laatstgenoemd voorstel.
De heer Goedhart meent dat voldaan is aan de eisen die gesteld kunnen worden. Hij
steunt het voorstel van de heer De Roon.
Mevrouw Zoetendaal geeft aan de mail van de heer Waaijer niet ontvangen te hebben. Het
voorstel van de heer De Roon is zeker interessant.
De heer De Jong laat weten dat Hillegom instemt met het voorstel van de heer De Roon.
De voorzitter zegt naar aanleiding van het voorstel van de heer Waaijer het onverstandig
te vinden het voorstel nog een keer te bekijken. Het is niet goed voor het imago en zeker
niet daadkrachtig. Er moeten op korte termijn veel zaken aangepakt worden. Los van het
kwalitatieve oordeel over het proces, is hij het eens met het voorstel van de heer De
Roon. Hij wijst erop dat de procedure is gevolgd die in 2010 door het AB is vastgesteld.
Hij benadrukt dat er absoluut geen twijfel is over de kwaliteit van de D66-kandidaten en
geeft een toelichting op de gemaakte afwegingen. Het knelpunt lag in het stadium waarin
ze beschikbaar waren, in combinatie met de portefeuilles. Het is goed de spelregels nog
eens tegen het licht te houden. Het was beter geweest als dit nog voor de verkiezingen
was gedaan. Voor de volgende verkiezing moet dit zeker gebeuren.
In het oude DB is, naar aanleiding van Kracht 15, voorgesteld het DB te verkleinen, maar
daarvoor was geen meerderheid. Bij het eindvoorstel voor Kracht 15 moet dat opnieuw
worden bekeken.
In antwoord op de opmerking van mevrouw Van der Stoel over de probleemhouder, geeft
de voorzitter aan dat de portefeuille verkeer en vervoer voor de Bollenstreek heel
belangrijk is, onder andere vanwege de noordelijke ontsluiting van de Bollenstreek.
Daarom is er een portefeuillehouder gezocht die uit die omgeving komt.
Tweede termijn
De heer Waaijer trekt zijn voorstel in en steunt het voorstel van de heer De Roon, waarbij
hij stelt dat de zes in zijn voorstel geformuleerde vragen in een volgende discussie
meegenomen moeten worden.
Mevrouw Van der Stoel sluit zich daarbij aan. Een discussie over de probleemhouder zou
de moeite waard zijn, zo ook de vraag of de voorzitter een portefeuille heeft of niet.
Gezien de vele thema’s die de gelopen maand de revue hebben gepasseerd lijkt het
raadzaam een commissie uit het AB te benoemen die zich over die thema’s buigt. Dan
kunnen alle zaken die informeel een rol hebben gespeeld getoetst worden en eventueel
formeel worden vastgelegd. Op die manier is er een basis voor een democratische
legitimatie waarop een DB gevormd kan worden.
Mevrouw Bremer wil weten of er een nieuw DB wordt gekozen als Kracht 15 gerealiseerd
is.
De voorzitter stelt voor dat het DB in de volgende AB-vergadering een voorstel voorlegt
over de wijze waarop het voorstel van de heer De Roon kan worden uitgevoerd.
Na Kracht 15 is er niet per definitie een nieuw DB. Het is wel goed om daar op dat
moment bij stil te staan, met name bij de vraag of het DB dezelfde omvang moet houden.
De voorzitter stelt vast dat het voorstel van de heer De Roon unaniem wordt
aangenomen, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen.
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Dit geldt eveneens voor het voorstel voor de voordracht nieuwe leden DB.
Met enkele dankwoorden wordt er afscheid genomen van de heren Wassenaar en
Bruinsma, waarna de nieuwe DB-leden, mevrouw Veninga en de heren Hoekstra en Ten
Hagen welkom worden geheten.
3. Verslag regulier Algemeen Bestuur d.d. 27 mei 2014
De heer Hoek wijst op het ontbreken van zijn naam op de lijst met aanwezigen.
Met deze aanpassing wordt het verslag vastgesteld.
4. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven
De heer Wienen komt terug op de toezegging om uit te zoeken op welke wijze Holland
Rijnland is vertegenwoordigd in het overleg rond Schiphol. Holland Rijnland is alleen
indirect vertegenwoordigd via de provincie Zuid-Holland. Met de gedeputeerde is
afgesproken dat zij voor de vergaderingen met Holland Rijnland ruggenspraak houdt over
de inbreng. Daarnaast wordt Holland Rijnland apart geconsulteerd als er belangen van
Holland Rijnland in het geding zijn.
5. Presentatie Rekenkameronderzoek
De heer Wever geeft samen met zijn concullega de heer Castenmiller een presentatie over
de resultaten van het onderzoek inzake het Regionaal investeringsfonds Holland Rijnland.
Ze gaan in op de onderzoeksvragen, de methode van onderzoek, de resultaten en
aanbevelingen.
Na afloop van de presentatie geeft de heer Bruinsma aan graag het rapport te ontvangen.
Verder zijn er geen vragen naar aanleiding van de presentatie.
Afgesproken wordt dit rapport in het volgende PHO Middelen aan de orde te stellen en het
daarna op de agenda van het AB te zetten.
6. Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland
Beslispunten:
1) Vaststellen van de jaarstukken 2013 van Holland Rijnland;
2) Kennisnemen van de controleverklaring van Deloitte;
3) In te stemmen met de verrekening van het resultaat van € 0 met de deelnemende
gemeenten conform de afrekenstaat (na bestemming en na voorgenomen
reserveringen à € 553.879);
4) Vaststellen van de begrotingswijziging 2014 met betrekking tot een tweetal
reserveringen voor 2-14 voor in totaal € 553.879 ten laste van het positieve
rekeningresultaat van 2013;
Er zijn geen vragen of op- of aanmerkingen naar aanleiding van de stukken, zodat de
stukken conform worden vastgesteld.
7. Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018
De vergadering gaat akkoord met de begroting en de meerjarenbegroting, aldus
vastgesteld.
8. Beschikbaar stellen van de reserve mobiliteitskosten en de reserve frictie- en
transitiekosten
Beslispunten:
In te stemmen met het beschikbaar stellen van de reserve mobiliteitskosten à € 120.000
in het begrotingsjaar 2014
De aanwezigen stemmen in met bovengenoemd beslispunt, aldus vastgesteld.
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9. Gebiedsfonds groenblauwe diensten Holland Rijnland
Beslispunten:
1) In te stemmen met het oprichten van een Gebiedsfonds groenblauwe diensten Holland
Rijnland op basis van de uitgangspunten;
2) Het Gebiedsfonds groenblauwe diensten Holland Rijnland in eerste instantie toe te
spitsen op het beheer van boerenlandpaden in Holland Rijnland;
3) Kennis te nemen van het gebiedsvoorstel van het Groene Klaver Collectief i.o. voor
het beheer van boerenlandpaden in Holland Rijnland voor de periode 2015-2022;
4) De gereserveerde middelen van € 100.000 vrij te geven voor het Gebiedsfonds
Holland Rijnland en hiervoor de begroting 2014 te wijzigen;
5) Het DB van Holland Rijnland opdracht te geven om samen met de provincie ZuidHolland en het (te vormen) bestuur van de Stichting Gebiedsfonds mogelijke
uitbreiding van het Gebiedsfonds Holland Rijnland met andere groenblauwe diensten
en andere partijen vorm te geven.
De heer Van Asten laat weten dat Noordwijk zeer positief is over dit voorstel. Wel is er de
vraag waarom de wandelpaden niet direct in het voorstel worden meegenomen.
De heer Egberts merkt op dat er geen bestuurlijk overleg is geweest voordat de stukken
in het AB zijn ingebracht. Er is daarom onvoldoende inbreng van de deelnemende
gemeenten geweest. Het is moeilijk de consequenties te overzien. Hij verzoekt dan ook dit
punt voor een volgend AB te agenderen.
De heer Schipaanboord wil weten of de provincie hier ook een bijdrage aan levert.
Mevrouw Van der Velde sluit zich aan bij de vorige sprekers. Het is niet duidelijk wat de
impact van het voorstel is. De relatie tussen de plannen die zullen worden uitgevoerd en
het onderhoudsbudget is niet duidelijk. Dat zou verder besproken moeten worden in een
PHO. Ze is het dus eens met het voorstel van Nieuwkoop.
De heer Den Ouden geeft aan dat de provincie bereid is eenzelfde bedrag in het fonds te
doen, als hier wordt besloten het bedrag van € 100.000 vrij te geven. Het is inderdaad
niet in een formeel PHO geweest, maar wel in het bestuurlijk overleg van Natuur en
Landschap op 5 juni 2014. Daar waren ook de collega’s van Kaag en Braassem en
Nieuwkoop bij aanwezig. Voor de voortgang dringt hij er op aan nu een beslissing te
nemen.
Een van de eerste projecten die met dit geld mogelijk wordt gemaakt, is het onderhoud
van bestaande en nieuwe wandelpaden. Uiteraard worden bestaande contracten eerst
uitgediend. Het fonds voorziet niet in investering van aanleg van nieuwe wandelpaden.
Tweede termijn
Mevrouw Van der Velde wijst erop dat in de stukken staat dat het onderhoud van de
bestaande wandelpaden al € 95.000 per jaar kost. Het geld is snel op als er nieuwe
contracten moeten worden afgesloten.
De heer Den Ouden laat weten dat het onderhoud van de huidige wandelpaden is
gegarandeerd tot 2020. Het is wel de bedoeling dat het nieuwe bestuur nieuwe
financiering gaat aanboren. Bovendien wordt ervan uitgegaan dat het hoogheemraadschap
Rijnland mee gaat doen.
Mevrouw Van der Velde concludeert dat toegezegd wordt dat Holland Rijnland geen extra
middelen hoeft in te zetten voor nieuwe contracten. Het geld voor nieuwe ambities wordt
op een andere wijze gegenereerd.
De voorzitter stelt vast dat het voorstel met algemene stemmen wordt aangenomen.
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10. Rondvraag en sluiting
De heer Egberts merkt op dat de termijn van inzage van de regionale woonagenda op 25
augustus afloopt. Gezien de vakantieperiode is die termijn wel erg kort.
De heer Waaijer wijst op het belang van goede terugkoppeling door AB- en DB-leden.
Daarvoor is het nodig dat de verslagen tijdig, binnen een week, worden verspreid.
De heer Melzer geeft aan dat er in het kader van de drie d’s sociaal domein op dit moment
kennismakingsbezoeken voor raads- en collegeleden plaatsvinden. Voor de eerste
bijeenkomst in de Binnenvest waren er maar zes belangstellenden. Gezien het belang
hiervan, pleit hij ervoor van tevoren veel aandacht aan deze bezoeken te geven.
De heer Wienen geeft aan dat de periode van inzage van de regionale woonagenda met
het oog op de vakantieperiode al verruimd is. Er zitten nogal wat haken en ogen aan om
die periode aan de achterkant nog een keer te verlengen. Hij belooft te zullen kijken of er
nog ruimte is. Als het problemen oplevert met de tijdige vaststelling, dan is het beter te
doen zoals nu is aangegeven.
De voorzitter zegt in antwoord op de opmerking van de heer Waaijer dat de
informatievoorziening over het algemeen goed op orde is. Na de AB-vergadering krijgt
iedereen binnen een week een ambtelijke besluitenlijst toegezonden. Bij de PHO’s duurt
dat soms iets langer, omdat de voorzitters daar altijd eerst een extra check doen. De
belangrijkste zaken worden echter altijd verspreid via de nieuwsbrief, welke vrijwel altijd
binnen een week wordt verzonden.
Mevrouw Van Gelderen is het helemaal eens met de heer Melzer dat het ontzettend
belangrijk is dat dergelijke informatiebijeenkomsten goed worden bezocht. Ze zijn juist nu
georganiseerd om raadsleden voldoende gelegenheid te geven zich voor te bereiden op
decentralisaties. Ze zegt te zullen kijken wat er gedaan kan worden om meer bezoekers te
trekken.
De heer Ten Boden merkt in dat kader op dat het voor veel raadsleden onmogelijk is om
overdag dit soort werkbezoeken te doen.
Tot slot wordt er nogmaals, nu met bloemen, afscheid genomen van de vertrekkende DBleden.
De voorzitter sluit de voorzitter de vergadering om 21.30 uur.
Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland van
de secretaris,

R. van Netten

de voorzitter,

H.J.J. Lenferink

