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Conceptverslag 
 
 
Gemeente Naam Functie in groep 
   
Aanwezig   
Alphen aan den Rijn dhr. M.H. du Chatinier bestuurslid 
Alphen aan den Rijn dhr. T. Hoekstra bestuurslid, lid DB 
Alphen aan den Rijn dhr. R. Vrugt bestuurslid 
Hillegom dhr. T.P. Adamse plv. bestuurslid 
Hillegom dhr. J. van Rijn bestuurslid 
Kaag en Braassem dhr. H.P.M. Hoek bestuurslid 
Katwijk dhr. K.J. van der Bent bestuurslid 
Katwijk dhr. K. van der Spijk bestuurslid 
Leiden mw. R.A. van Gelderen bestuurslid, lid DB 
Leiden dhr. W. van Peijpe bestuurslid 
Leiden dhr. E. Krijgsman bestuurslid 
Leiden dhr. H.J.J. Lenferink bestuurslid, voorzitter AB 
Leiderdorp dhr. J.A.M. van Boxsel bestuurslid 
Leiderdorp dhr. B. Vastenhoud bestuurslid 
Lisse dhr. A.G.M. Mesman bestuurslid 
Lisse dhr. E.J. Nieuwenhuis bestuurslid, lid DB 
Lisse dhr. W. Slootbeek plv. bestuurslid 
Nieuwkoop dhr. F. Buijserd bestuurslid, lid DB 
Nieuwkoop dhr. C.A.G.M. Egberts bestuurslid 
Nieuwkoop mw. P. Schrama-van Kessel bestuurslid 
Noordwijk dhr. G. van Duin bestuurslid 
Noordwijk mw. H.A.M. Zoetendaal bestuurslid 
Noordwijkerhout dhr. L.C.A. Floor bestuurslid 
Noordwijkerhout dhr. G. Goedhart bestuurslid 
Oegstgeest dhr. E. Bus bestuurslid 
Teylingen dhr. R.M. ten Boden bestuurslid 
Teylingen mw. R.M. Keijzer bestuurslid 
Teylingen dhr. A.L. van Kempen bestuurslid, lid DB 
Voorschoten dhr. D. Binnendijk plv. bestuurslid 
Zoeterwoude dhr. C. den Ouden bestuurslid, lid DB 
Zoeterwoude dhr. J.W.M. Stuijt bestuurslid 
 dhr. E. Kiers plv. secretaris 
   
Afwezig   
Kaag en Braassem mw. K.M. van der Velde-Mentingh bestuurslid 
Lisse dhr. A.D. de Roon bestuurslid 
Oegstgeest dhr. E.R. Jaensch bestuurslid 
Voorschoten mw. P. Bouvy-Koene bestuurslid 
Voorschoten dhr. S.W.C. van den Dool bestuurslid 
 mw. L.A.M. Bakker secretaris 
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1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet allen welkom.  
 

2. Verslag Algemeen Bestuur d.d. 14 december 2016 
Bij de lijst van aanwezigen ontbreekt de naam van mevrouw Schrama uit Nieuwkoop. 
Met de toevoeging van haar naam wordt het verslag vastgesteld. 
 

3. Mededelingen / Ingekomen stukken / Binnengekomen uitnodigingen / 
Uitgegane stukken / Verslagen 
De ingekomen en uitgegane stukken betreffen de kadernota en zijn om die reden bij 
agendapunt 05 opgenomen. 
 
Mededelingen van de heer Nieuwenhuis: 
 De Urgentiecommissie heeft een nieuwsbrief gemaakt. Deze wordt aan het eind 

van de vergadering uitgedeeld. 
 Besloten is de regionale woonagenda te actualiseren. Dit wordt gedaan door 

Compaen, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de bestaande 
woonagenda’s. Tijdplanning: de gemeenten krijgt in september de conceptvisie. In 
oktober wordt er een themacafé georganiseerd. Eind 2017/begin 2018 vindt de 
vaststelling plaats door het AB. 

 
4. Aanbesteding accountantsdiensten 

Beslispunten: 
 de uitnodiging tot inschrijving voor accountantsdiensten voor Holland Rijnland en 

de TWO en het daarbij behorende programma van eisen vast te stellen; 
 de definitieve keuze voor de accountant te mandateren aan het Dagelijks Bestuur, 

geadviseerd door een begeleidingscommissie bestaande uit bestuurders en 
ambtenaren; 

 de accountantsdiensten aan te besteden voor een periode van twee jaar met een 
optie tot verlenging van één jaar. 

 
De heer Vrugt (namens de Rijn- en Veenstreek) wijst erop dat deze aanbesteding de 
bevoegdheid is van het AB. Het is onjuist dat dit aan het DB wordt gemandateerd. Hij 
stelt voor structureel een auditcommissie in het leven te roepen. 
 
De heer Adamse (namens de Duin- en Bollenstreek) sluit zich daarbij aan. Het AB is 
het hoogste en het controlerend orgaan. Hij merkt op dat hij er al eerder voor pleitte 
het AB te betrekken bij de aanbesteding. Hij verwijst in dezen naar het amendement 
van de Duin- en Bollenstreek, met daarin het voorstel om beslispunt 2 te vervangen 
door de volgende tekst: 
‘De definitieve keuze voor de accountant wordt besloten door het Algemeen Bestuur 
van Holland Rijnland.’ 
 
De heer Krijgsman (namens de Leidse Regio) zet vraagtekens bij de noodzaak van de 
harde eis dat de inschrijver de afgelopen vijf jaar minimaal één opdracht bij de 
gemeentelijke overheid moet hebben voltooid in de functie van accountant, waarbij 
minimaal één opdracht verband hield met gemeenschappelijke regelingen. Over het 
amendement is binnen de Leidse Regio verdeeldheid. Gezien de vergaderfrequentie 
van het AB is het wel noodzakelijk dat dat op een ordentelijke manier wordt opgelost. 
 
De portefeuillehouder geeft toe dat de huidige werkwijze niet helemaal in 
overeenstemming is met de principes. Vanwege de vergaderfrequentie van het AB is 
echter gekozen voor een pragmatische oplossing. Het amendement is op dit moment 
wegens de tijdsdruk niet uitvoerbaar. Het idee om een auditcommissie te vormen heeft 
zijn volledige instemming. 
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De heer Vrugt stelt voor gezien de tijd de voorgestelde procedure te volgen, met 
daaraan toegevoegd de mogelijkheid voor het AB om nog zienswijzen in te leveren. 
Hierbij gaat het om een eenmalige procedure. 
 
De heer Adamse meent dat dit niet de juiste weg is en verwijst nogmaals naar de 
eerdere uitspraak dat het AB betrokken moet zijn bij de selectie van de accountants. 
 
De heer Krijgsman stemt in met de zienswijzeprocedure. 
 
De portefeuillehouder meent dat de voorgestelde procedure met de zienswijzen 
mogelijk is. In antwoord op de opmerking van de heer Krijgsman over de gewenste 
ervaring van de accountant stelt hij voor dat als eis wordt gesteld dat de voorkeur 
uitgaat naar een accountant met de genoemde ervaring. 
 
De heer Krijgsman meent dit dan niet als harde eis te moeten opnemen, maar als 
pluspunt bij de beoordelingscriteria. 
 
De heer Adamse meent dat het moeilijk is een zienswijze in te dienen over iets waar 
het AB zelf over gaat. Dit had voorkomen kunnen worden door AB-leden te betrekken 
bij de selectieprocedure. 
 
De voorzitter stelt voor in deze situatie beslispunt 2 te wijzigen met het uitgangspunt 
dat een aantal leden van het AB worden gemandateerd om een voorlopige 
auditcommissie te vormen. Deze zou dan later definitief ingesteld kunnen worden. 
 
De vergadering gaat hiermee akkoord. De heer Krijgsman (Leidse Regio) en de heer 
Vrugt (Rijn- en Veenstreek) bieden zich aan voor deze voorlopige auditcommissie. 
 
Aldus wordt besloten. 
 

5. Kadernota 2018 
Beslispunten: 
 uitgangspunt voor de begroting 2018: voor het jaar 2018 een nominale 

ontwikkeling van plus 1,3% door te voeren; 
 de inhoudelijke kaders in de kadernota vast te stellen als uitgangspunt en deze 

verder uit te werken in de begroting 2018; 
 de nieuwe door het Rijk gegeven kaders voor begroting en verantwoording (BBV) 

te verwerken in de begroting 2018. 
 
De heer Vastenhoud (namens de Leidse Regio) complimenteert de organisatie met 
deze financiële verslaglegging. De organisatie straalt weer vertrouwen uit. 
 
De heer Binnendijk complimenteert eveneens de organisatie. Hij is met name tevreden 
over het feit dat het superspeerpunt bij regionale energie wordt neergelegd. Hij wil 
graag op de hoogte worden gehouden over het energieakkoord met de provincie. 
 
De portefeuillehouder geeft aan al snel met informatie over het energieakkoord te 
zullen komen. 
 
De voorzitter constateert dat de vergadering instemt met genoemde beslispunten. 
 

6. Verkeersveiligheid 
De heer Salman (wethouder Noordwijk) introduceert zichzelf. Hij is namens Holland 
Rijnland ambassadeur verkeersveiligheid binnen Zuid-Holland. Binnenkort volgt een 
kennismakingsronde met de werkgroepen Verkeersveiligheid in de Rijnstreek, de 
Leidse Regio en de Duin- en Bollenstreek.  
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Joost de Groot, regionaal projectleider gedragsbeïnvloeding verkeersdeelnemers voor 
de Leidse Regio en de Duin- en Bollenstreek, geeft vervolgens een presentatie over de 
activiteiten van Holland Rijnland op het gebied van verkeersveiligheid.  
 
De heer Vrugt mist in de presentatie de aandacht voor het gebruik van mobieltjes in 
het verkeer.  
 
De heer De Groot geeft aan dat hier zeker bij het voortgezet onderwijs aandacht voor 
is en inmiddels moet hier ook op de basisschool aandacht voor komen. 
 
De heer Van der Spijk informeert naar de samenwerking tussen dit project en de 
lokale VVN.  
 
De heer De Groot geeft aan dat de activiteiten worden afgestemd met de landelijke 
VVN, onder andere bij de lokale netwerken voor basisonderwijs. Met de lokale VVN in 
Katwijk is zeker contact. Desgevraagd geeft hij aan dat ook bewonersgroepen worden 
ondersteund bij het beoordelen van situaties op veiligheid, met name bij de scholen. 
 

7. Rondvraag en sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur. 
 
Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland 
van 21 juni 2017. 
 
 
de secretaris,    de voorzitter, 
 
 
 
 
 
mw. L.A.M. Bakker   drs. H.J.J. Lenferink 


