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dhr. M.H. du Chatinier
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dhr. R. Vrugt
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dhr. A. de Jong
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1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. De Noordwijkse delegatie is afwezig
vanwege de installatie van de nieuwe burgemeester aldaar.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Verslag Algemeen Bestuur d.d. 25 juni 2014
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven
De heer Waaijer deelt mee dat Oegstgeest rond de busverbinding Leiden, Katwijk,
Noordwijk afspraken heeft gemaakt met de provincie. Hoewel ze nog niet formeel zijn
bevestigd, gaat Oegstgeest ervan uit dat het goed komt.
4. Nieuwe bestuurlijke organisatie Holland Rijnland (Kracht15)
Beslispunten:
1. Her te bevestigen de richtinggevende uitspraken voor verdere regionale samenwerking
die gedaan zijn in de vergadering van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland van
5 maart 2014, zijnde:
a. De bestuurlijke ambitie om in het ruimtelijke, economische en sociaal domein
samen te werken;
b. Het vernieuwen van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland, met voor
wat betreft het fysiek domein een lichter takenpakket en voor wat betreft het
sociaal domein een aangepast takenpakket;
c. Het inzetten van Holland Rijnland voor gezamenlijke lobby en
belangenbehartiging (zoals gesprekken met andere overheden), waarbij ruimte
moet zijn om kansen voor de regio gezamenlijk op te pakken;
d. Het uitvoeren en afronden van Programma van Afspraken/RIF-projecten;
e. De ambitie om meer op het niveau van de clusters of individuele gemeenten
samenwerking te organiseren.
2. De voorkeur uit te spreken voor een nieuwe bestuurlijke organisatie met daarbij de
volgende voorstellen:
1. Een kleinere omvang van het AB door vermindering van het aantal leden tot 2 per
gemeente;
2. Een eenduidige samenstelling van het AB, te kiezen voor raadsleden, collegeleden
of een combinatie hiervan en aan te geven dat er commitment bestaat voor een
meerderheidsbesluit over de samenstelling van het AB, ook al heeft dat niet de
eigen voorkeur;
3. Een extra lid in het Algemeen Bestuur voor delegaties met een lid in het Dagelijks
Bestuur;
4. De frequentie van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur terugbrengen naar
minimaal 2 keer per jaar;
5. De frequentie van het aantal regionale congressen verhogen tot minimaal 2 keer
per jaar.
De voorzitter geeft een toelichting op de achtergrond van beide punten. Het eerste punt is
besluitvormend, het tweede is vooral opiniërend.
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Mevrouw Veninga geeft een update over Kracht15. Het sociaal plan is bijna klaar en er
wordt hard gewerkt om mensen van werk naar werk te begeleiden, ook buiten Holland
Rijnland. Er wordt gewerkt aan het schrijven van het organisatieplan. Bij het verwerven
van personele capaciteit zal veel gebruik worden gemaakt van de flexibele schil bij de
gemeenten. Het is de bedoeling dat de nieuwe organisatie op 1 april van start gaat.
Mevrouw Keijzer laat weten dat de raad van Teylingen voor een tweepersoons
afvaardiging kiest, bestaande uit zowel een raads- als een collegelid. Iedere gemeente
moet zelf kunnen bepalen wie er naar het AB gaat. Men is niet bereid zich neer te leggen
bij een eventueel andersdenkende meerderheid. Het extra AB-lid voor gemeenten met een
DB-lid zou eigenlijk geen stemrecht moeten hebben. Bovendien is een extra lid in
tegenspraak met de wens tot verkleining van het AB. Wat betreft de herbevestiging van
de gemaakte afspraken: het werken in clusters zou tot een vijfde bestuurslaag kunnen
leiden. Er moet een manier worden gevonden om goed zicht te houden op de gewenste
krimp van de organisatie en de kostenbesparing.
De heer Bus geeft aan dat Oegstgeest de voor Holland Rijnland ingezette richting
onderschrijft. De vergaderfrequentie mag echter niet ten koste gaan van de inhoud en de
actualiteit en regiocongressen mogen geen doel op zich worden.
Een minimaal stemgewicht voor DB leden is een onduidelijk begrip. Hij stelt voor DB en
AB uit elkaar te trekken, met DB-leden zonder stem. De gemeenten moeten zelf de
vrijheid hebben om de samenstelling van hun delegatie te kiezen.
De heer Floor zegt dat Noordwijkerhout voorstander is van een mix van raads- en
collegeleden voor het AB, met daarbij twee vertegenwoordigers per gemeente. Men kan
zich vinden in de uitgezette lijnen voor Kracht15. Hij herinnert aan de afspraak, gemaakt
bij de radenconferentie, dat Holland Rijnland met betrekking tot de duurzaamheid kennis
zou kunnen delen met de gemeenten binnen Holland Rijnland. Die afspraak ontbreekt in
de stukken.
De heer Melzer laat weten dat de Nieuwkoopse raad zich volledig kan vinden in beslispunt
1. Daarnaast is men het niet eens met het voorstel voor een extra AB-lid als er al een DBlid is, met het daaraan verbonden stemgewicht en men is het ook niet eens met het
vereiste commitment aan een meerderheidsbesluit. De raad heeft daarom unaniem een
amendement aangenomen, met daarin een voorstel tot aanpassing van de beslispunten
2.1, 2.2 en 2.3. Hij verzoekt de drie voorstellen afzonderlijk in stemming te brengen.
Het amendement wordt ter vergadering uitgedeeld.
De heer Mesman zegt dat de gemeenteraad van Lisse zich kan vinden in de
uitgangspunten. Men kan echter niet instemmen met een eenduidige samenstelling van
het AB en ook wil men zich niet conformeren aan meerderheidsbesluitvorming. De heer
Mesman zou graag weten of er al richtlijnen zijn vastgelegd over de wijze waarop het DB
wordt samengesteld. Hij wijst op de toezegging om hiervoor een transparantere methode
te kiezen.
De heer Schipaanboord wijst op de door Leiderdorp vooraf ingediende zienswijze.
‘Aangepast takenpakket’ (onder 1b) zou gewijzigd moeten worden in ‘huidig takenpakket’,
omdat ‘aangepast’ te diffuus zou zijn. Punt 1.c wordt van harte onderstreept. Opvallend is
dat de kostenreductie bijna helemaal uit het verminderen van overhead en de
huisvestingslasten gehaald moet worden. De reductie van taken wordt minder vertaald in
de reductie van het aantal fte’s.
De heer Vastenhoud voegt daaraan toe dat reductie van het aantal AB-leden
vanzelfsprekend is. Twee of drie afgevaardigden is prima. Een eenduidige samenstelling
van het AB is niet wenselijk. Het is aan iedere gemeente zelf om dat te bepalen. Als de
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delegatie wordt teruggebracht naar twee per gemeente, dan zou er een extra lid voor het
DB afgevaardigd moeten worden. Bij een vergaderfrequentie van tweemaal per jaar, moet
de informatievoorziening naar de raden toe actiever worden.
De heer Krijgsman is van mening dat Holland Rijnland geen coördinerende taak hoeft te
hebben wat betreft de clustersamenwerking. Dat kunnen de gemeenten zelf wel regelen.
De Leidse raad stelt voor ten minste vier raadsleden te benoemen voor de afvaardiging in
Holland Rijnland. Men is ook geen voorstander van eenduidige samenstelling.
Wanneer er sprake is van twee afgevaardigden met een lid in het DB, dan zou er een
extra lid bij kunnen komen. Terugbrengen van de vergaderfrequentie is prima, maar het
aantal regiocongressen hoeft niet in een gemeenschappelijke regeling te worden
vastgelegd.
De heer Vrugt (sprekend mede namens Kaag en Braassem en Nieuwkoop) verzoekt het
AB op de hoogte te houden van de kostenbesparing die de huisvesting bij de afzonderlijke
gemeenten oplevert. Holland Rijnland zou op clusterniveau meer samenwerking op inhoud
moeten stimuleren en minder een coördinerende taak uitoefenen. De samenstelling van
de afvaardiging moet iedere gemeente zelf bepalen. Een extra lid in het AB voor
delegaties met een lid in het DB is prima. Met betrekking tot frequentie van de
vergaderingen en congressen: daarbij gaat het om de inhoud, niet om het aantal.
De heer De Jong laat weten dat de raad van Hillegom met beslispunt 1 kan instemmen.
Voorts kiest de gemeenteraad principieel, gelet op de toekomstige organisatie, voor
raadsleden in het AB. Men wil nog terugkomen op het punt dat het DB ook uit
collegeleden zou kunnen bestaan.
De heer Van Duijn laat weten dat Katwijk het eens is met de keuze voor een uniforme
bezetting van het AB, waarbij de voorkeur uitgaat naar een bezetting door leden van B&W.
Als dat niet lukt, dan zal men niet instemmen met een meerderheidsbesluit, omdat de
deelnemende gemeenten hun eigen afweging moeten kunnen maken. Ten aanzien van de
reductie van de inwonersbijdrage van 25% heeft de raad een amendement vastgesteld,
waarin men het DB verzoekt zijn uiterste best te doen om die reductie vóór 2017 te
realiseren en daarmee de inwonersbijdrage te verminderen.
De heer Staatsen geeft het standpunt van de raad van Voorschoten dat tot stand kwam na
een discussie over strategische samenwerking.
De gemeenten zijn partners in diverse netwerken. Er moet niet in vaste en strakke
structuren worden gedacht, maar meer aan pluriformiteit in samenwerking. Binnen het
sociale domein werkt de gemeente Voorschoten veel samen met Wassenaar en
Leidschendam/Voorburg. Daarnaast kiest Voorschoten ook heel bewust voor deelname
aan de Leidse regio. Holland Rijnland ontwikkelt zich juist meer van het fysieke naar het
sociale domein. Voorschoten zou graag een accentverschuiving naar de deelgebieden zien.
Dat betekent dat de raad van Voorschoten de toegevoegde waarden van Holland Rijnland
voor Voorschoten wil analyseren en dat Voorschoten nog niet toe is aan de gevraagde
herbevestiging.
Men is akkoord met twee leden namens iedere gemeente in het AB. Het is aan de
gemeenten zelf om te bepalen wie dat zijn. Voorschoten kiest voor een mix van collegelid
en raadslid. Twee vergaderingen per jaar is waarschijnlijk te weinig.
De voorzitter constateert dat het voorstel rond het takenpakket in grote meerderheid
wordt gedragen en dat beslispunt 2.2. duidelijk niet wordt gedragen. Dat wordt dan ook
ingetrokken.
 De formulering ‘aangepast takenpakket’ dateert uit de periode dat daarover nog geen
duidelijkheid was. Het kan eventueel worden veranderd in ‘huidig takenpakket’, maar
inhoudelijk verandert het niet door de tekst te veranderen.
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Holland Rijnland hoeft inderdaad de clusters niet te coördineren, maar kan
bijvoorbeeld wel de vertegenwoordiging vanuit verschillende gebieden organiseren als
er tussen de clusters op thema’s om externe representatie wordt gevraagd. Ook wat
betreft aansluiting op elkaar bij bijvoorbeeld structuurvisies kan Holland Rijnland een
rol spelen.
De voorkeur voor het aantal afgevaardigde AB-leden kan binnen de huidige regeling
worden geregeld. Daarbij is er dan een verzoek aan de leden om niet meer dan drie
afgevaardigden te sturen. Een andere mogelijkheid is de gemeenschappelijke regeling
te wijzigen door op te nemen dat men niet meer dan drie afgevaardigden mag sturen.
Als het voorstel van Nieuwkoop wordt aangenomen is het voorstel voor een extra lid
minder relevant.
Het voorstel om het extra DB-lid geen stem te geven is niet mogelijk omdat het DB
niet stemloos kan zijn.
Wat betreft de vergaderfrequentie wijst de voorzitter erop dat dat een reëel aantal is,
omdat in de afgelopen jaren al vaker een vergadering is afgezegd bij gebrek aan
agendapunten.
Naar aanleiding van de opmerking van de heer Floor over de rol van Holland Rijnland
als kennismakelaar met betrekking tot duurzaamheid, zegt de voorzitter zich niet te
kunnen herinneren dat daarover een toezegging is gedaan of dat dat een algemeen
gedeelde conclusie was. Hij verwijst naar de omgevingsdiensten West Holland en
Midden Holland die zich daar mee bezig houden. Op het gebied van de ruimtelijke
ordening en volkshuisvesting spelen overigens wel duurzaamheidaspecten, net als bij
het economisch beleid, bijvoorbeeld bij de biobased economy.

Mevrouw Veninga geeft aan dat er naast de bezuiniging op overhead en huisvestingslasten
ook heel erg bezuinigd gaat worden op het aantal taken. De organisatie verandert van
uitvoerend naar meer organiserend. De uitvoeringstaken worden ook vooral in de flexibele
schil van de gemeenten neergelegd. De reductie van taken vertaalt zich ook in een
vermindering van het aantal formatieplaatsen met elf. Ook het DB wil dat graag zo snel
mogelijk. De huisvestingslasten worden pas in 2016 minder omdat dan het huurcontract
afloopt.
Naar aanleiding van een opmerking vanuit Lisse zegt mevrouw Veninga toe schriftelijk te
zullen terugkomen op de wijze waarop het DB wordt samengesteld.
Wat betreft de informatievoorziening naar de raden laat ze weten dat de colleges
binnenkort weer worden geïnformeerd over de update op de website, inclusief het verslag
van deze vergadering. Ze wijst er wel op dat vooral de colleges verantwoordelijk zijn voor
de informatievoorziening naar de raad.
Tweede termijn
Ten aanzien van het amendement reageert de heer Bus als volgt:
2.1: akkoord
2.2: akkoord, maar over het aantal stemmen moet nog nagedacht worden.
2.3: akkoord
De heer Floor geeft aan dat Noordwijkerhout voorstander is van twee afgevaardigden,
maar zich niet zal verzetten tegen drie.
De heer Mesman sluit zich daarbij aan. Lisse ging uit van twee afgevaardigden, maar
heeft geen bezwaar tegen drie.
De heer Wassenaar zegt naar aanleiding van de opmerking van mevrouw Veninga over de
informatievoorziening dat het DB toch echt een actieve rol heeft in de
informatievoorziening naar de raden. Hij gaat akkoord met het voorstel van Nieuwkoop.
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De heer Krijgsman geeft aan dat Leiden hecht aan een goede afvaardiging die een
afspiegeling is van oppositie- en coalitiepartijen en de verschillende vakcommissies. Wat
Leiden betreft hoeft de huidige regeling niet te veranderen. Het voorstel van Nieuwkoop
leidt niet tot beperking van het aantal AB-leden.
De heer Vrugt ziet eveneens als bezwaar dat met het voorstel van Nieuwkoop het AB niet
kleiner wordt. Hij is daarom voor het voorstel van het DB, maar als er anders wordt
besloten gaat men daarin mee.
De heer De Jong stelt dat Hillegom akkoord kan gaan met het voorstel nu punt 2.2.
ingetrokken is. Men is tegen het amendement, omdat gestreefd moet worden naar
verkleining van het AB.
De heer Van Duijn laat weten dat Katwijk het voorstel van het DB blijft steunen. Twee
vertegenwoordigers zijn meer dan voldoende.
De heer Staatsen wijst erop dat punt 1 een herbevestiging betreft van een
besluitvormingspunt en dat het bij punt 2 gaat om het uitspreken van een voorkeur. Er
worden geen beslissingen genomen, terwijl er gesproken wordt over een amendement
met beslispunten.
Mevrouw Keijzer steunt het amendement, waarbij opgemerkt wordt dat een afvaardiging
van twee vertegenwoordigers de voorkeur heeft.
De voorzitter constateert dat de heer Staatsen gelijk heeft en dat de huidige discussie niet
tot een formele wijziging van de regeling zal leiden. Het amendement kan worden gezien
als een middel om scherper te bepalen waar de voorkeur van de aanwezigen ligt.
Hij brengt punt 2.1 van het amendement in stemming, waarbij blijkt dat Oegstgeest en
Nieuwkoop voor zijn en de overige gemeenten tegen.
De voorzitter stelt vast dat het amendement daarmee is verworpen.
De voorzitter brengt vervolgens de herbevestiging van de richtinggevende uitspraken in
stemming en stelt vast dat de vergadering hier unaniem mee akkoord gaat.
Tot slot brengt de voorzitter de voorstellen voor de nieuwe bestuurlijke organisatie in
stemming:
2.1: Aangenomen, met een tegenstem van de delegatie van Leiden.
2.2: Dit punt is geschrapt
2.3: Aangenomen, met een tegenstem van de delegatie van Teylingen.
2.4: Unaniem aangenomen.
2.5: Unaniem aangenomen.
De voorzitter stelt tot slot vast dat de vergadering unaniem van mening is dat de kleinere
omvang van het AB in een regeling moet worden vastgelegd.
5. Begrotingswijziging 2015 en 2016 voor Opdrachtgeverschap Jeugdhulp 3D
Beslispunt:
1. De begroting van Holland Rijnland te verhogen voor een bedrag van € 1.300.819, zijnde 1% van de ‘Integratie uitkering sociaal domein’ volgens Meicirculaire 2014
€ 1.075.057, - en de BTW € 225.762, -. Volgens begrotingswijziging kenmerk….
De voorzitter stelt vast dat het voorstel met algemene stemmen wordt aanvaard.
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6. 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. Gemeenten te adviseren in te stemmen met vergoeding van BTW kosten bovenop
genoemde budget voor de aanloopkosten. Deze kosten zijn voor de gemeenten, via
het BTW compensatiefonds (BCF) compensabel.
De heer Melzer laat weten dat Nieuwkoop graag zou zien dat het Servicepunt 71 een
verplichtingenadministratie zou voeren.
Mevrouw Veninga zegt toe schriftelijk te zullen reageren, omdat dit een nogal technische
kwestie betreft.
De voorzitter stelt vast dat aldus wordt besloten.
7. Managementrapportage 2014
Beslispunten:
1. In te stemmen met de managementrapportage (Marap) van Holland Rijnland per 1
augustus 2014;
2. In te stemmen met aanpassingen binnen de begroting 2014 met betrekking tot:
a. Aanwending van de reserve Gebiedsfonds in 2014 met -/- € 99.454
b. Beëindiging Samenwerking Jongerenloket -/- € 197.500
c. Gebiedsfonds Groen blauwe diensten +/+ € 20.000, met dekking door de subsidie
van PZH
d. Bijdrage Simulatie HOV corridor +/+ € 16.557, gedekt door extra bijdrage
betreffende gemeenten
e. Transitiebudget +/+ € 129.073, zijnde het saldo van het opgenomen RAS budget
met het Transitiebudget, gedekt vanuit provinciale middelen
f. Talentcoaching voor een bedrag van +/+ € 345.000, met dekking door de
subsidie PZH
g. Zorg 16+ +/+ € 16.000, met dekking door de subsidie PZH
h. Aanpassen werkelijk beschikbaar gestelde bedrag voor Volwasseneneducatie -/€ 32.235
i. Positioneren naar Profileren +/+ € 20.000, met dekking door de subsidie van PZH
3. Onder voorbehoud van positief advies van het portefeuillehoudersoverleg Bestuur &
Middelen het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 29 oktober 2014 voor te
stellen de Marap en de daarbij behorende begrotingswijziging vast te stellen.
De heer Krijgsman vindt de managementrapportage erg beknopt en verzoekt deze de
volgende keer iets uitgebreider te maken. Met name met betrekking tot het verloop van
de bezuinigingstaakstelling.
Mevrouw Veninga zegt toe deze opmerking te zullen meenemen.
De voorzitter stelt vast dat aldus wordt besloten.
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8. Treasury Statuut 2014
Beslispunten:
1. Treasurystatuut samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2011 in te trekken
2. Treasurystatuut samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2014 vast te stellen, ingaande
1 januari 2015, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014
De heer Waaijer laat weten dat Oegstgeest akkoord gaat, met als kanttekening dat de
bevoegdheden van de controller iets explicieter vermeld zouden moeten worden.
De heer Melzer wil weten of de voorstellen tot wijzigingen die onlangs zijn gedaan ook zijn
overgenomen.
De heer Wassenaar wil weten of het geen probleem geeft als het treasurystatuut met
terugwerkende kracht wordt opgelegd.
Mevrouw Veninga antwoordt dat dat geen probleem is.
De voorzitter stelt vast dat het treasurystatuut aldus wordt vastgesteld. Met de heer
Waaijer volgt nog bilateraal contact.
9. Financiële Verordening 2014
Beslispunten:
1. Financiële verordening samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2011 in te trekken
2. Financiële verordening samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2014 vast te stellen,
ingaande 1 januari 2015, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014.
De heer Waaijer gaat akkoord met het voorstel. Hij zou daarnaast graag bevestigd zien
dat er is gecheckt, of nog gecheckt zal worden, dat er geen economische activiteiten
onder de kostprijs zijn uitgevoerd.
De heer Hoek spreekt zijn dank uit dat in het definitieve document alle opmerkingen zijn
verwerkt, of beargumenteerd afgewezen.
Mevrouw Veninga geeft in antwoord op de opmerking van de heer Waaijer aan dat dit
helemaal in orde is.
De voorzitter constateert dat de verordening aldus wordt vastgesteld.
10. Regionale woonagenda Holland Rijnland
Beslispunten:
1. Nota van Beantwoording en wijzigingen met betrekking tot de (concept) Regionale
woonagenda Holland Rijnland vast te stellen;
2. De Regionale woonagenda Holland Rijnland vast te stellen met inbegrip van de in de
Nota van beantwoording (zie punt 1) voorgestelde wijzigingen;
3. De Regionale woonagenda Holland Rijnland ter instemming voor te leggen aan
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;
4. Het besluit over de vaststelling van de Regionale woonagenda te publiceren.
De heer Wienen excuseert zich voor de niet geheel correct verlopen beantwoording van de
vragen van de gemeente Oegstgeest.
De heer Wassenaar uit namens de Leiderdorpse raad zijn ongenoegen over het feit dat dit
punt zo laat is toegevoegd. De raad meent verder dat er in de visie onvoldoende rekening
is gehouden met de vluchtelingenstroom. Het is jammer dat de zienswijze over Wonen en
Zorg nog niet tot aanpassing heeft geleid. Leiderdorp is het met Zoeterwoude eens wat
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betreft de indeling bij de regio west. Als het AB daarover een uitspraak moet doen, dan
wordt daarvoor een amendement ingediend.
De heer Melzer adviseert dringend om bij een volgende actualisatie van de nota de
problematiek van het scheefwonen nadrukkelijk mee te nemen. Met woningcorporaties
moet worden afgesproken dat zij daar gegevens over leveren.
De heer Van Peijpe zegt dat het voor Leiden en de regio belangrijk is dat het percentage
sociale huur bij nieuwbouw op peil blijft. In Leiden wordt het percentage van minimaal
15% verhoogd naar minimaal 20%. Leiden kan instemmen met het voorstel.
De heer Wienen beaamt dat dit voorstel erg laat op de agenda is gezet, maar wijst daarbij
op de uitgebreide voorbereiding die aan dit punt vooraf ging.
De vluchtelingstromen zijn niet apart genoemd, maar vallen onder de factoren die van
invloed zijn op de invulling opgave sociale woningbouw. Het gaat hier om de algemene
lijn. Het is inderdaad jammer dat visie en zorg hierin nog niet zijn uitgewerkt. De indeling
van Zoeterwoude is gebaseerd op een analyse van de verhuisbewegingen en de redelijk
gelijk functionerende woningmarktonderdelen. Er is geen bestuurlijke indeling gevolgd.
Deze pragmatische keuze leidt niet tot andere beleidskeuzes. Als daar aanleiding toe is
kan dat zonder amendement aangepast worden. Wat betreft het scheef wonen, gaat het
niet alleen om de aantallen, maar ook om de mogelijkheid daar iets aan te doen. De heer
Wienen zegt toe dit punt bij de volgende ronde expliciet aan de orde stellen.
De voorzitter stelt vast dat het voorstel is aangenomen.
11. Uitvoering aanbevelingen Rapport Gezamenlijke Rekenkamercommissies inzake
het RIF
Beslispunten:
1. Bespreking van de aanbevelingen/het rapport;
2. In te stemmen met de uitvoering van de aanbevelingen zoals het DB dat ter hand gaat
nemen.
De heer Vastenhoud verwijst naar de door de raad van Leiderdorp ingediende zienswijze
en noemt nogmaals de belangrijkste punten, omdat het DB de aanbevelingen slecht
onderbouwd naast zich neer heeft gelegd.
 De risicoanalyse is wel degelijk noodzakelijk. De risicoverdeling moet worden
vastgelegd en daarover moet verantwoording worden afgelegd via het AB aan de
raden.
 Het is belangrijk om vooraf een duidelijk kader te stellen betreffende het mandaat van
Holland Rijnland bij bepaalde projecten. Bij veranderingen moet er een nieuwe
procedure komen met een nieuw mandaat. Dat is zowel de verantwoordelijkheid van
het DB van Holland Rijnland maar ook van de raden zelf.
 Het hele rapport moet worden meegenomen als er nieuwe constructies zoals het RIF
worden aangegaan.
De heer Bus roept in aansluiting daarop het AB op het rapport en de aanbevelingen zeer
serieus te nemen. Oegstgeest kan zich vinden in de inhoudelijke beantwoording bij de
aanbevelingen. Daar moet in de toekomst zeker gebruik van worden gemaakt, met nadruk
op de risicoanalyse.
De heer Van der Zwet laat weten dat de raad van Lisse de conclusies heeft onderschreven,
maar niet de reacties op de aanbevelingen. Het is niet duidelijk waarom het DB
aanbeveling 1 niet overneemt. Bij de motivatie bij aanbeveling 3 merkt hij op dat juist de
integrale beoordeling van de projecten van het RIF voor het gemiddelde raadslid uiterst
lastig is, terwijl men daar toch verantwoordelijk voor is. Wat de risicoanalyse betreft, die
kán niet alleen, maar moet zelfs onderdeel zijn van de P&C-cyclus. Ten aanzien van de
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beheersverordening merkt hij op dat degene die de besluiten neemt ook de rekening moet
betalen.
De heer Krijgsman geeft aan dat de Leidse raad de reactie van het DB op de
aanbevelingen steunt.
De voorzitter constateert een verschil in kennisniveau met betrekking tot dit onderwerp,
dat al langere tijd loopt. Hij geeft een toelichting op het traject en legt uit waarom de
gemeenten geen enkel risico lopen. Ten aanzien van aanpassing van de
beheersverordening legt hij uit dat daarmee het stelsel voor de raden eerder zwakker dan
sterker wordt gemaakt. Wat de informatievoorziening betreft zou het goed zijn als de
informatie voor de raden beter vindbaar zou zijn.
Tweede termijn
De heer Vastenhoud dankt de voorzitter voor zijn toelichting. Hij zegt af te zullen wachten
op welke wijze de informatievoorziening aan de raadsleden wordt aangeboden, zodat zij
beter zicht krijgen in wat er in het RIF gebeurt.
De voorzitter stelt vast dat aldus wordt besloten.
12. Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht 2013-2014
Beslispunt:
Naar aanleiding van het jaarverslag RBL 2013-2014 meningsvormend te discussiëren over
de signalen die de uitvoering van de leerplicht- en RMC-functie opleveren voor het lokale
en regionale jeugd- en onderwijsbeleid, WMO en de participatiewet.
De heer Schipaanboord merkt op dat er een grote stijging is van het verzuim in het mbo,
waarbij wordt gezegd dat dat komt omdat er beter wordt geregistreerd. De raad van
Leiderdorp meent dat er meer aan de hand is. Hij pleit ervoor daar fundamenteler naar te
kijken.
De heer Floor stelt dat het verzuim een signaal kan zijn voor onderliggende problematiek.
Daarom moet er samenwerking zijn met de lokale Jeugd en Gezin-teams, ook wat betreft
de fysieke locatie. Het Regionaal Bureau Leerplicht zou dicht bij de Jeugd en Gezin-teams
gevestigd moeten worden. Voor Noordwijkerhout betekent dat dat de huidige afstand de
maximale is. Als er wordt gedacht aan andere vestigingsplaatsen dan Leiden, dan opteert
Noordwijkerhout voor een nevenlocatie in de Duin en Bollenstreek.
De heer Hoek meent dat het verslag niet los gezien kan worden van de plannen. In de
plannen kan worden bepaald wat de uitkomst van het verslag is. Hij pleit ervoor de
Sociale Agenda leidend te laten zijn voor de plannen.
Mevrouw Simoons merkt op dat bij alle Oegstgeestse scholen de registratie op orde is,
maar dat een aanzienlijk deel van de jongeren uit Oegstgeest onderwijs in Leiden en
omstreken volgt. Er is inderdaad een zorgelijke toename van verzuim op mbo-niveau
zichtbaar. Het advies om in de toekomst meer risicogestuurd te gaan werken en de
scholen daar een eigen verantwoordelijkheid in te geven, de focus te leggen op
risicogebieden, uitval op het mbo, aandacht voor de zorg in de regio, uitstroom naar vso,
praktijkonderwijs en naar vervolgopleidingen en arbeidsmarkt en de koppeling te leggen
met participatiewet Jeugd en Gezin-teams lijkt Oegstgeest goed. Het uitgangspunt voor
de komende jaren is dat de mensen van leerplicht en RMC zoveel mogelijk op de scholen
aanwezig zijn. De focus vooral moet liggen bij het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaters

en/of probleemgevallen. Dit wordt door mevrouw Van Gelderen beaamd.
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Mevrouw Van Gelderen geeft nogmaals aan dat de stijging van het verzuim in het mbo
zeker een gevolg is van betere registratie. Goede registratie is een belangrijke
voorwaarde. De komende jaren zal er veel aandacht gaan naar mbo- en zorgleerlingen. In
het PHO Sociale Agenda zal men ingaan op de in deze vergadering aan de orde gestelde
zaken. Daarna kan er in het daaropvolgende AB verder op ingegaan worden.
Over de locatie volgt nog nadere besluitvorming.
De voorzitter stelt vast dat men kan instemmen met het voorstel.
13. Benoeming nieuwe tijdelijke secretaris-directeur
Beslispunten:
1. Kennis te nemen van het terugtreden van de heer R. van Netten als secretarisdirecteur per 1 januari 2015
2. De heer F. van Ardenne te benoemen in de functie van secretaris-directeur van Holland
Rijnland met ingang van 1 januari 2015
3. De heer Van Ardenne opdracht te geven scenario 2 uit te werken (Holland Rijnland als
herkenbare zelfstandige organisatie gehuisvest bij en gehost door een gemeente)
Mevrouw Breuer wil weten of de vacature op termijn nog opengesteld wordt.
De heer Wassenaar geeft aan de Leiderdorp het voorstel steunt. Hij spreekt nadrukkelijk
zijn dank uit aan de heer Van Netten voor zijn jarenlange diensten en de wijze waarop hij
zijn werk heeft gedaan.
Mevrouw Van der Velden sluit zich aan bij de twee voorgaande sprekers. Ze wijst erop dat
in het besluit het woord ‘tijdelijk’ ontbreekt en wil weten wat daarvoor de reden is. Ze
stelt voor de secretarissen van de gemeenten te betrekken bij de definitieve procedure,
gezien hun inspanningen rond Kracht15.
De heer Melzer sluit zich eveneens aan bij de opmerkingen van de heer Wassenaar. Verder
zou hij graag kennis nemen van de condities waaronder de heer Van Netten terugtreedt in
verband met de mobiliteitskosten en het mobiliteitsfonds.
De heer Krijgsman zou graag weten wat de status van de tijdelijke functie is. Ook deze
spreker maakt gebruik van de gelegenheid om de heer Van Netten namens de raad van
Leiden te bedanken voor zijn inzet en werkzaamheden.
Mevrouw Veninga verduidelijkt met betrekking tot het woord tijdelijk dat het gaat om een
tijdelijke functie tot en met het einde van de transitieperiode halverwege 2016. De
tijdelijke secretaris krijgt opdracht om de nieuwe procedure in werking te zetten. De
suggestie betreffende de kring van gemeentesecretarissen wordt meegenomen.
De voorzitter geeft in algemene zin antwoord op de opmerking van de heer Melzer. De
heer Van Netten blijft in dienst van Holland Rijnland, maar niet meer in de functie van
secretaris. Hij constateert dat de vergadering unaniem instemt met het voorstel, zodat
aldus wordt besloten.
De voorzitter spreekt tot slot bewonderende woorden aan het adres van de heer Van
Netten en wenst hem veel succes met zijn verdere carrière. Het officiële afscheid volgt in
januari.
14. Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt, zodat de voorzitter de vergadering om 22.20
uur sluit. De heer Van Netten zegt tot slot terug te kijken op een periode, vanaf 2006, waarin
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veel inhoudelijke successen zijn behaald, dankzij de inzet van diverse gremia. De
complimenten aan zijn adres komen wat hem betreft voor een groot deel op het conto van de
ambtenaren van Holland Rijnland. Hij geeft het AB mee de huidige samenwerking te
koesteren en bedankt een ieder voor het in hem gestelde vertrouwen.
Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland van 25
maart 2015
de secretaris,

de voorzitter,

F.W. van Ardenne

H.J.J. Lenferink

