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CONCEPT-BESLUITENLIJST   
 
Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen d.d. 26 september 2014  

 
 
Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam 

 Alphen aan den Rijn M. du Chatinier Oegstgeest J.B Waaijer 
  

Alphen aan den Rijn 
 
T.P.J. Bruinsma 
 

 
Teylingen 

 
A.L.E.C. van der Stoel 
 

 Leiden M. Damen 
 

Voorschoten E.P. Beimers 

 Leiderdorp 
 
Noordwijkerhout        

M.H. van Eng 
 
G. Goedhart 

Zoeterwoude 
 
Holland Rijnland 

C. den Ouden 
 
R. van Netten 

    C.E.D. van Schayk 
N. J. Verschuure 
D.N.J. Zwagerman 
M. Zwebe 
 

 
Nr. Agendapunt Voorstel Advies 

01 Opening en vaststelling agenda 
 

Vaststellen Akkoord met voorstel  
De heer Du Chatinier (gemeente Alphen aan den Rijn) is 
geautoriseerd om voor de gemeente Kaag en Braassem te 
spreken.  

 02 Concept-verslag PHO BM 15 mei 2014 Vaststellen Akkoord met voorstel  
Met betrekking tot agendapunt 5 uit het verslag 
“Beschikbaar stellen van de reserve mobiliteitskosten en de 
reserve frictie- en transitiekosten “ wordt vastgesteld dat de 
onderbouwing vanuit Kracht15 er nog niet is. Daarom kan 
ook deze reserve nog niet worden gereserveerd.  

03 Mededelingen, ingekomen stukken en 
uitgaande brieven 

Mededeling over werkvoorstel 
benoeming Dagelijks Bestuur 
(n.a.v. het voorstel van de heer De 
Roon, Algemeen Bestuur d.d. 25 
juni 2014) 
 

In het Algemeen Bestuur van juni is hierover van 
gedachten gewisseld. Mevrouw Van der Stoel en de heer 
De Waaijer hebben daarvoor een voorstel gedaan. 
Afgesproken is om de speregels voor benoeming van het 
Dagelijks Bestuur nog een keer tegen het licht te houden.  
Omdat ook de samenstelling van het Dagelijks Bestuur in 
Kracht15 een aandachtspunt is, ligt het voor de hand de 
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spelregels voor een voordracht daarin mee te nemen. De 
voorlopige planning is dat deze spelregels tegelijkertijd met 
de herziening van de gemeenschappelijke regeling in het 
Algemeen Bestuur zal voorliggen. 
 
Aandachtspunt is om zorgvuldig te opereren in het 
voortraject, zodat er een voorstel komt te liggen met 
draagkracht vanuit de regio. 

04 Marap 2014  
 

1. Aan het Dagelijks Bestuur te 
   adviseren aan het Algemeen  
   Bestuur voor te stellen om  
   bijgevoegde  
    Managementrapportage (Marap)  
    van Holland Rijnland per 1  
    augustus 2014 vast te stellen. 
2.  Aan het Dagelijks Bestuur te  
    adviseren aan het Algemeen  
    Bestuur voor te stellen om 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 het  
     opgenomen RAS budget met  
     het Transitiebudget, gedekt  
     vanuit provinciale middelen 
f. Talentcoaching voor een  

Akkoord met voorstel  
 
Door personele wijzigingen bij Holland Rijnland moest in 
de drukke periode van Jaarrekening 13 en Begroting 15 
prioriteiten worden gesteld, Hierdoor heeft de MARAP 
vertraging opgelopen.  
Met het oog op de komende veranderingen is er nog niet 
gekeken naar de cijfers voor het eind van het jaar. Op dit 
moment zou kunnen worden gesteld dat going concern 
Holland Rijnland binnen de begroting 14 zou blijven 
Het is nu nog niet in te schatten hoe de mobiliteitsgelden 
eruit zien.  
 
Er wordt gevraagd om een nadere uitleg over het punt 
talentcoaching in de notulen.  
 
Dit betreft het begeleiden/ coachen jongeren met 
problemen op verschillende leefterreinen. De tekst die is 
aangeleverd voor de Marap luidt: Subsidie Talentcoaching 
(+ € 345.000,-): Naar aanleiding van een SP-motie in 
gedeputeerde staten van Zuid-Holland is er voor 2014 
een eenmalig provinciaal budget voor kwetsbare 
jongeren beschikbaar gesteld waar regio’s middels een 
subsidieaanvraag een beroep op kunnen doen. Regio 
Holland Rijnland heeft namens de gemeenten een 
subsidieaanvraag van € 345.000,- ingediend t.b.v. het 
project Talentcoaching voor jongeren met lichte 
problematiek door het jongerenwerk en jongeren met 
zwaardere problematiek door Cardea Jeugdzorg. 
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    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 

Het moet duidelijker worden wat er precies wordt 
bedoeld met het transitiebudget.  Hiermee wordt 
nadrukkelijk iets anders bedoeld dan de frictiekosten. 
Afgesproken wordt dat dit nader wordt uitgelegd in de 
notulen.  
 
Uitleg: 
De € 129.000 gaat niet over kracht15, maar over de 3D 
Transitie Jeugdzorg 2014. Voor deze transitie die onderdeel 
is van 3D is een subsidie verstrekt om de 3D Transitie van 
de jeugdzorg, van de provincie naar de gemeenten goed te 
kunnen regelen. 
In de begroting 2014 was dit 3D Transitiebudget Jeugdzorg 
nog niet opgenomen, wel was een andere subsidie 
opgenomen die geen doorgang vindt. Per saldo wordt de 
begroting voor € 129.000,- verhoogd. Dit wordt 
verantwoord in de notities 3D jeugdzorg en is in de Marap 
niet meer dan een technische wijziging. 
 

05 Uitvoering aanbevelingen onderzoek 
RIF van de Gezamenlijke Rekenkamer- 
commissie  
         

Aan het Dagelijks Bestuur te 
adviseren het Algemeen Bestuur 
voor te stellen in te stemmen met 
de voorgestelde uitvoering van de 
aanbevelingen naar aanleiding van 
het rekenkameronderzoek RIF. 
 

Akkoord met voorstel 
 
Suggestie is om de standpunten van de gemeenten weer 
te geven. Mevrouw Van Schayk van Holland Rijnland zegt 
toe dit later per mail aan de PHO-leden toe te sturen. De 
standpunten van de gemeenten zullen bij de griffies 
worden uitgevraagd.  

06 Stand van zaken #Kracht15 
         

   

Ter kennisname Op een concept-notititie over de stand van zaken #kracht15 
en een concept brief voor gemeenteraden wordt input 
gevraagd van de portefeuillehouders. De volgende 
aandachtspunten worden genoemd, en zullen worden 
verwerkt in de definitieve stuken: 
 

‐ Uitleg over feitelijke realisatie van de 
bezuinigingsdoelstelling die is afgesproken in AB 5 
maart 2014. 

‐ Uitleg over het niet herzien van de vastgestelde 
voorlopige begroting 2015 

‐ Benadrukken dat gemeenten verantwoordelijk zijn 
voor boventalligheid personeel HR 
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‐ Gemeenteraden informeren over uitkomsten 
collegeconferentie van 18 juli 2014 

‐ De inhoudelijke agenda van de het nieuwe 
samenwerkingsverband als bijlage toe te voegen aan 
de notitie 

‐ Procesplan toevoegen aan de notitie 
‐ Maak duidelijk wat behoort tot #kracht15 en wat 

behoort tot lopende huidige uitvoeringstaken in het 
Sociaal Domein, door actualiseren van de tekst van 
de inhoudelijke agenda 

 
De discussie over eventuele verkleining van het AB moet 
nog in het AB zelf gevoerd gaan worden. Het standpunt 
van Kaag en Braassem hierover wordt meegenomen als 
input voor de discussie hierover in het Algemeen Bestuur 
van december.  

07 Rondvraag en sluiting  De heer Beimers vraagt de ambtelijke analyse op de 
rijksbegroting na te sturen. Deze wordt door het 
stafbureau van Holland Rijnland nagestuurd. Daarnaast is 
deze te vinden op de website van Holland Rijnland. 
 

 


