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Conceptverslag 
 
 
Gemeente Naam Functie in groep 
   
Aanwezig   
Alphen aan den Rijn dhr. T.P.J. Bruinsma bestuurslid, lid DB 
Alphen aan den Rijn dhr. T. Hoekstra bestuurslid 
Alphen aan den Rijn mw. M. Kottenhagen bestuurslid 
Alphen aan den Rijn dhr. W.N. Roest bestuurslid 
Alphen aan den Rijn dhr. R. Vrugt bestuurslid 
Hillegom dhr. J. Broekhuis bestuurslid 
Hillegom dhr. I. ten Hagen bestuurslid 
Kaag en Braassem dhr. J.B. Uit den Boogaard bestuurslid, lid DB 
Kaag en Braassem dhr. C. Malin bestuurslid 
Kaag en Braassem mw. K.M. van der Velde-Mentingh bestuurslid 
Katwijk dhr. K.J. van der Bent bestuurslid 
Katwijk dhr. W. van Duijn bestuurslid 
Katwijk dhr. J. Wienen bestuurslid, lid DB 
Leiden mw. R.A. van Gelderen bestuurslid, lid DB 
Leiden dhr. E. Krijgsman bestuurslid 
Leiden dhr. H.J.J. Lenferink bestuurslid, voorzitter AB 
Leiden dhr. W. van Peijpe bestuurslid 
Leiden mw. M.A.C.M. van Sandick bestuurslid 
Leiden dhr. R. Schalkwijk bestuurslid 
Leiden dhr. D.J.G. Sloos bestuurslid 
Leiderdorp dhr. J.A.M. van Boxsel bestuurslid 
Leiderdorp dhr. J.J.F.M. Gardeniers (vervangend) bestuurslid 
Leiderdorp dhr. B. Vastenhoud bestuurslid 
Lisse dhr. A.G.M. Mesman bestuurslid 
Lisse dhr. A.D. de Roon bestuurslid 
Lisse mw. A.W.M. Spruit bestuurslid 
Nieuwkoop dhr. E.A.G.M. Egberts bestuurslid 
Nieuwkoop dhr. P.M. Melzer bestuurslid 
Noordwijkerhout dhr. L.C.A. Floor bestuurslid 
Noordwijkerhout dhr. G. Goedhart bestuurslid 
Noordwijkerhout dhr. M. Vissers bestuurslid, lid DB 
Oegstgeest dhr. E. Bus bestuurslid 
Oegstgeest mw. N.E.H.W. Zwart bestuurslid 
Teylingen dhr. R.M. ten Boden bestuurslid 
Teylingen mw. R.M. Keijzer bestuurslid 
Teylingen dhr. L.J.P. van der Zon bestuurslid 
Voorschoten dhr. S.W.C. van den Dool bestuurslid 
Voorschoten dhr. M. van der Meij bestuurslid 
Zoeterwoude dhr. Goossen bestuurslid 
Zoeterwoude dhr. C. den Ouden bestuurslid 
 dhr. R. van Netten secretaris 
   
Afwezig   
Alphen aan den Rijn dhr. G.P. van As bestuurslid 
Alphen aan den Rijn dhr. M.H. du Chatinier bestuurslid 
Hillegom dhr. A. de Jong bestuurslid 
Leiderdorp dhr. C.J.M.W. Wassenaar bestuurslid, lid DB 
Nieuwkoop mw. G. Veninga bestuurslid, kandidaat lid DB 
Noordwijk nog geen leden benoemd  
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Oegstgeest dhr. J.B. Waaijer bestuurslid 
Voorschoten dhr. J.M. Staatsen bestuurslid 
Zoeterwoude mw. E.G.E.M. Bloemen bestuurslid 
 
1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering om 18.15 uur. 
Hij laat weten dat er bericht van verhindering is ontvangen van: 
- de heer Wassenaar (Leiderdorp). Deze wordt vervangen door de heer Gardeniers. 
- mevrouw Veninga. 
Het oude DB is nog in functie tot het nieuwe DB aantreedt. De heren Uit den Boogaard en 
Vissers zijn beiden geen raadslid meer en nemen vandaag afscheid. 
Op dit moment zijn er 47 AB-leden, het zouden er 60 kunnen zijn. De gemeente 
Noordwijk heeft nog geen afvaardiging voor het AB benoemd. 
 

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 heeft via een brief uitleg gegeven over de gang van zaken. De nu 
voorgestelde samenstelling van het DB is moeizaam tot stand gekomen, omdat in 
sommige gemeenten de formatieperiode erg lang heeft geduurd. Daarnaast is geprobeerd 
zo veel mogelijk aan de wensen tegemoet te komen. Op een aantal punten is het voorstel 
desondanks niet ideaal. 
 
De heer Van den Dool geeft aan dat voor Voorschoten de verdeling over de partijen en het 
gemis van iemand van D66 een belangrijk punt is. Een ander belangrijk punt is de vraag 
wie de portefeuille krijgt voor de bestuurlijke vernieuwing. 
 
De heer De Roon zegt de voordracht voor de leden van het DB onvoldoende, onvoldragen 
en teleurstellend te vinden. Als argumenten noemt hij: 
1) Het niet vertegenwoordigd zijn van D66 in het DB is onbestaanbaar, gezien de 
verkiezingsuitslag en gezien het feit dat in negen gemeenten een D66-wethouder zit. Hij 
gelooft niet dat onder hen geen geschikte DB-kandidaten gevonden kunnen worden. 
2) Katwijk wordt nu voor de vierde keer voorgedragen voor het DB. Die 
vanzelfsprekendheid moet ter discussie worden gesteld, waarbij de heer De Roon 
benadrukt dat dit niets met de persoon van de heer Wienen te maken heeft. 
3) Mede door de trage collegevorming in drie van de zes gemeenten, is er geen 
mogelijkheid tot overleg geweest met alle gemeenten en de colleges daarvan. Daardoor 
was het niet mogelijk de continuering van de benoeming van de heer Wienen te 
bespreken. De heer De Roon wijst erop dat juist de voorzitter die werkwijze vier jaar 
geleden zelf heeft geïnitieerd. Gezien bovenstaande argumenten stelt de heer De Roon 
voor om nu niet tot benoeming van het DB over te gaan. Dan kan een zorgvuldige 
afweging per subregio alsnog plaatsvinden. Het oude DB kan tot de volgende vergadering 
eind juni nog doorgaan. 
 
De heer Gardeniers wijst eveneens op de onevenwichtige verdeling binnen de partijen in 
het DB, met name wat betreft het ontbreken van een vertegenwoordiging van D66. 
Leiderdorp steunt het voorstel van Lisse om alsnog de mogelijkheden voor evenwichtiger 
partijstructuur te onderzoeken. 
 
De voorzitter zegt de irritatie over de politieke verhouding te begrijpen. Hij benadrukt dat 
de voordracht kan worden herzien als er een D66-kandidaat zou zijn die zelf wil en 
waarvan de gemeente wil dat die afgevaardigd wordt. 
Hij wijst er verder op dat er vier jaar geleden weliswaar besprekingen in de deelgebieden 
waren, maar dat niet is afgesproken dat deelgebieden kandidaten zouden aanwijzen. 
Afgesproken is dat de voorzitter een voorstel doet. 
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Tweede termijn 
 
De heer Van den Dool wil weten of een maand extra tijd voldoende is om alsnog iemand 
van D66 te vinden. 
 
De heer Lenferink wijst erop dat er tot op heden nog niemand is gevonden die zich 
kandidaat stelt en waarbij de gemeente ook bereid is hem/haar af te vaardigen. Als die 
persoon zich aandient, wordt dat zeker serieus genomen. Als het alleen om een 
theoretische afweging gaat, zou er ook nu een beslissing genomen kunnen worden. 
 
De heer Van den Dool merkt op dat het ook van belang is te weten om welke portefeuille 
het gaat. In Teylingen zou mogelijk een D66-kandidaat zijn, maar dan wel voor een 
portefeuille die al vergeven is. 
 
De heer De Roon meent dat het feit dat de voorzitter geen kandidaten heeft kunnen 
vinden, wellicht te maken heeft met het snelle proces van voorbereiding. In de Duin- en 
Bollenstreek ontbrak de mogelijkheid voor de gemeenten om onderling te overleggen. De 
heer De Roon heeft de indruk dat er wel mensen te vinden zijn die bereid zijn en 
voldoende gekwalificeerd zijn. Of de gemeente die personen wil afvaardigen is een andere 
zaak, maar dat zou met een uitstel van een maand wellicht nog wel bereikt kunnen 
worden. 
Het staat inderdaad nergens geschreven dat subregio’s kandidaten leveren, maar het is 
inmiddels wel de praktijk dat er binnen die subregio’s overleg plaatsvindt. Het zou jammer 
zijn als die praktijk zou verdwijnen. 
 
Op voorstel van mevrouw Van der Velde wordt de vergadering voor korte tijd geschorst. 
 
Schorsing 
 
De voorzitter constateert dat een deel van de aanwezigen geen goed gevoel heeft over de 
wijze waarop de samenstelling van het DB tot stand is gekomen en stelt voor de 
benoeming van het DB uit te stellen tot 25 juni. Hij benadrukt dat er dan ook werkelijk 
een kandidaat van D66 moet zijn. 
Dit voorstel wordt aangenomen. 
 
Vervolgens wordt er afscheid genomen van de heren Uit den Boogaard en Vissers, beiden 
lid van het DB. De heer Uit den Boogaard wordt onder meer geprezen om zijn 
betrokkenheid en inzet en zijn bijdrage aan het op de regionale agenda zetten van 
biobased economy en het vraagstuk van de arbeidsmigranten. De heer Vissers wordt 
onder andere gecomplimenteerd met de deskundige wijze waarop hij de portefeuille 
verkeer en vervoer van zijn voorganger heeft overgenomen en uitgevoerd. 
 

3. Verslag Algemeen Bestuur d.d. 5 maart 2014 en lijst van toezeggingen 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 
 

4. Mededelingen/ingekomen stukken 
Er zijn geen mededelingen of ingekomen/uitgegane stukken. 
 

5. Rondvraag en sluiting 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt, zodat de voorzitter de vergadering om 
19.00 uur kan sluiten. 
 
Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland van  
 
de secretaris,    de voorzitter, 
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R. van Netten    drs. H.J.J. Lenferink 


