
 

VERSLAG PHO Bestuur en Middelen d.d. 15-02-2017 
 

Gemeente:  Gemeente:  
Alphen aan den Rijn M.H. du Chatinier Noordwijkerhout G. Goedhart 
Hillegom A. van Erk Oegstgeest M.A. den Boer 
Kaag en Braassem H.P.M. Hoek Teylingen C.P. van Velzen 
Katwijk J. F. Koen Voorschoten D.C.W. Binnendijk 
Leiden M. Damen Zoeterwoude C. den Ouden 
Nieuwkoop F. Buijserd (voorzitter) Holland Rijnland L.A.M. Bakker (secretaris-directeur) 
  Holland Rijnland  F.H. Hulst (controller) 
 

Nr. Agendapunt Besluit 

01 Opening en vaststelling agenda Akkoord 
 
Dhr van Duin heeft bezoek uit Zuid Afrika en kan helaas de vergadering niet bijwonen. 

02 Besluitenlijsten PHO Bestuur en Middelen 
Voorstel:  
De besluitenlijsten van het portefeuillehouderoverleg Bestuur en 
Middelen van 9 november 2016 vast te stellen. 

Akkoord 

03 Mededelingen en ingekomen stukken: De bijgevoegde brieven worden bij agendapunt 05 besproken. 
 
Boventalligen: Dit gaat voorspoedig, voormalig secretaris directeur van Netten heeft een vaste 
aanstelling gekregen in Papendrecht. Daar tegenover staat wel dat er nog aandacht nodig is 
voor overgeplaatste medewerkers. 
Het PHO is tevreden met de resultaten tot zover. 
 
15 maart gezamenlijk PHO:  
Er is uitvraag gedaan in verband met de verkiezingen die dag, maar de afmeldingen vielen mee. 
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04 Programma van eisen nieuwe accountant 
Mondelinge toelichting 

Controller Fred Hulst geeft een presentatie. 
 
We hebben veel materiaal aangeleverd gekregen, waarvoor dank, op basis waarvan een eigen 
programma van eisen wordt samengesteld. 
 
Bij het vorige portefeuillehoudersoverleg hebben we gesproken over een periode van 3 jaar. 
De suggestie is nu te kiezen voor 2 jaar met een optie voor 1 jaar verlenging, zodat we over 2 
jaar indien gewenst zouden kunnen aansluiten bij de geplande aanbesteding van 
Servicepunt71, en we gelijk komen te lopen met de accountant-overeenkomst van de TWO. 
De heer den Ouden wil vanuit Zoeterwoude de kanttekening maken dat niet aansluiten bij de 
accountant van Servicepunt71 niet dubbel of veel extra werk oplevert.  
Meeliften heeft ook effect op de benodigde capaciteit voor het aanbestedingstraject, maar over 
twee jaar weer aanbesteden vraagt ook capaciteit. 
 
Stel er worden geen offertes uitgebracht, passen we dan de kwalificaties nog aan? 
Ja, maar de kans op geen offertes is klein. De kans op veel offertes daarentegen ook, gezien de 
huidige markt. Sowieso gaat onze huidige accountant offreren. 
 
Er wordt gesuggereerd een mandaat aan het DB te geven omdat er anders pas in oktober wordt 
besloten door het AB, met aansluitend dan pas de bezwaartermijn, en er dus veel te laat 
begonnen zou kunnen worden met het werk. 
 
Langere termijn aanbesteding bindt wel meer en laat een accountant bekend worden met de 
organisatie. Kan de afweging worden weergegeven? 
Aanbesteding voor 4 jaar betekent Europese aanbesteding. Toch een inzicht vragen voor de 
optie voor 4 jaar is lastig ivm deze aanbestedingsregels. 
Daarnaast biedt dit voorstel de mogelijkheid om aan te sluiten bij Sp71, maar dit is nog geen 
uitgemaakte zaak natuurlijk. 
Is er een financieel verschil tussen de opties 2+1 of 3 jaar? Dit zal worden uitgevraagd. Dat kan 
daarna ook afgezet worden tegen het verschil in efficiëntie.  
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Het PHO heeft de voorkeur voor de praktische insteek. 
 
Aandacht voor meerwerk in de offertes is ook belangrijk. 
Dit is deels al meegenomen in het zorgvuldige formuleren van de opdracht. 
 
Begeleidingscommissie: 
Ambtelijk is er interesse vanuit de Rijnstreek gemeenten en Servicepunt71, Fred neemt deel en 
vanuit het PHO zal dhr van Velzen plaatsnemen. 
Er wordt ook gesuggereerd om raadsleden te betrekken (bij voorkeur een AB-lid). Dit is een 
actiepunt voor de Portefeuillehouders om dit uit te vragen. De Leidse regio zou ook voor de 
regionale verdeling mooi zijn. 
 
Mandaat: 
Het PHO lijkt een mandaat aan het DB handig en praktisch, maar het AB beslist. Om deze 
reden zullen de portefeuillehouders de redenatie in eigen huis dus goed uitleggen. 

05 Kadernota 2018 Holland Rijnland voldoet aan wettelijke voorschriften en dat is fijn. 
De methode is lastig, ook ivm de weinige AB-vergaderingen, en met de nieuwe aanpak hebben 
we goed ons best gedaan. In het vorige AB is het concept ter eerste bespreking geweest en 
werden de raden uitgedaagd voor zienswijzen, maar dit is nog niet verwerkt in de huidige 
versie; wat doen we hier mee? 
Als we deze aanpak willen, pas het dan goed in in de procedure. Want nu ligt er ook al een 
conceptbegroting en dat levert verwarring. Hiervoor graag aandacht. De logica moet goed 
landen bij de AB-leden, met name die uit de raden. 
 
Feitelijk kan nu natuurlijk nog zowel de concept kadernota en de conceptbegroting aangepast 
worden; het betreft immer concepten. 
Vaststelling gebeurt ook nog steeds in die volgorde. 
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De binnengekomen reacties zullen als bijlagen meegaan naar het AB, kan kan het AB er daar 
verder over spreken en beslissen of hier nog iets mee moet gebeuren. 
Motiveer verder waarom je dingen wel en niet meeneemt. 
 
Het themacafé “verlengd bestuur” (SMART) ging over het bijtijds betrekken van ambtelijke en 
bestuurlijke actoren in een vroeg stadium, en de verantwoordelijkheidvan de gemeenten zelf 
hierin. De Bollenstreekgemeenten spreken in het kader hiervan ook uitgebeid voor als cluster. 

06 Begroting 2018 Vooral de overhead verwerken heeft tijd gekost, ook omdat dit bepaalde effecten heeft. 
Dit werd bijvoorbeeld zichtbaar bij het Regionaal Bureau Leerplicht en de bijbehorende 
financiële verdeling. Dit viel vooral op door de verschillen bij de 2 gemeenten die niet meedoen 
in de RBL. 
Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop zullen iets dalen ten opzichte van de huidige tabel, de rest 
van de gemeenten zal iets stijgen. Dit is minimaal, het betreft procenten. 
 
Op het personele vlak is er wat verschoven: 
-DIV blijft toch in huis 
-Er was een invulling voor de receptie nodig; dit is ingevuld met een garantiebaan. 
-De controllerfunctie: die was half HR en half TWO. Dit bleek niet haalbaar, loopt erg uiteen en 
levert een totale werkdruk van meer dan 1 fte. De controller HR wordt 1 fte en hier wordt ook de 
informatiemanagement functie onder geschaard. 
 
Vanuit de Bollenstreek wordt aangegeven over het algemeen tevreden te zijn, ook over de 
nieuwe opzet en de aansluiting opde kadernota, en in te kunnen stemmen. 
 
Kaag en Braassem sluit zich daarbij aan. Er is een goede poging gedaan tot nog meer SMART, 
maar er is nog erg veel tekst en die tekst versluierd. 
Met betrekking tot speerpunt 13, kennisdeling: De resultaten zijn mager, maar tekst suggereert 
dat het veelomvattend is. Het lijkt alsof er veel werk gaat worden verzet, en de themacafé’s 
worden gewaardeerd, maar de nieuwsbrieven mogen groeien, en actief kennis halen en 
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brengen vraagt aandacht. 
Complimenten voor de vorm en instemming. 
 
Vanuit Oegstgeest het verzoek om inderdaad de tekst nog goed door te lezen. 
Ook moet er nog even goed gekeken worden naar de verschillen in bedragen voor het 
opdrachtgeverschap jeugd en de TWO. 
Het is een lastige vraag, hoe communiceer je resultaten van de platformfunctie goed. 
 
Volwasseneneducatie en doelgroepenvervoer mogen nog wat SMARTer.  
 
Het staatje boventalligen zal zo actueel mogelijk worden bijgewerkt. 

07 Rondvraag en sluiting Dhr Hoek, Kaag en Braassem: 
We hebben het RIF zoals we het hebben. We hebben de aankomende omgevingswet en de 
daarop volgende omgevingsvisie. Daarin zit de energieopgave. Is een RIF-transitie richting die 
energieopgave een idee? Dan hoeven we niet te wachten. 
Dhr Binnendijk, Voorschoten: Willen we wachten tot na het aflopen van het RIF, dus 2023? 
Dhr Hoek, Kaag en Braassem: Dat is wel (te) laat, start liever eerder. 
Er zal een discussiestuk komen naar aanleiding van deze vraag. Dit zal ook breder worden 
getrokken: niet iedereen doet mee in het RIF en er zijn ook andere grote onderwerpen op dit 
vlak. 
 
Dhr Du Chatinier, Alphen aan den Rijn: 
Kadernota, begroting, enz. Overal staat TWO/OJ, we hebben weinigzicht op waar het geld heen 
gaat. Daarom ook 15 maart gedeeld PHO PHOBM/PHOMA. 

 
Vastgesteld in de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen van Holland Rijnland van 10 mei 2017. 


