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1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet allen welkom, met name de
gastheer, de heer Visser, burgemeester van Katwijk.
2. Verslag Algemeen Bestuur d.d. 29 maart 2017
Met het aanpassen van een verkeerd gespelde naam wordt het verslag vastgesteld.
3. Mededelingen / Ingekomen stukken / Binnengekomen uitnodigingen /
Uitgegane stukken / Verslagen
De ingekomen stukken betreffen zienswijzen op de begroting en zijn om die reden bij
agendapunt 05 opgenomen.
Voorts is er een brief van de gemeente Noordwijk over de jaarstukken waarvan de
vergadering reeds kennis heeft genomen.
Mededelingen:
 De heer Vrugt doet kort verslag vanuit de auditcommissie die in de vorige
vergadering is samengesteld. Er zijn twee sporen bewandeld:
1. Er is een voorstel gedaan voor de aanbesteding van de accountantsdienst.
Ondanks de aanvraag van meerdere offertes heeft er slechts één bureau
geoffreerd. (agendapunt 6)
2. Er is nagedacht over de contouren van een auditcommissie vanuit Holland
Rijnland. Naar verwachting kan over het voorstel in de vergadering van oktober
een besluit worden genomen.
De voorzitter complimenteert de leden met de voortvarende aanpak.
 De heer Buijserd geeft een toelichting op de beperking in de verklaring van de
accountant inzake de jeugdhulp. Dit heeft geen negatief effect voor de
accountantsverklaring van de deelnemende gemeenten.
De heer Van der Spijk spreekt de hoop uit dat de nieuwe accountant dit volgend
jaar sneller oppakt.
De heer Adamse is het daar helemaal mee eens.
4. Jaarstukken 2016 Holland Rijnland
Beslispunten:
 De jaarstukken van 2016 van Holland Rijnland vast te stellen;
 Kennis te nemen van de verklaring en het verslag van de accountant;
 Het resultaat van de jaarrekening vóór bestemming vast te stellen op 112.476
euro voor het onderdeel Holland Rijnland reguliere taken;
 Het resultaat van het onderdeel TWO vast te stellen op min 123.015 euro;
 Het gezamenlijk resultaat vast te stellen op min 10.539 euro;
 In te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve van 150.000 euro
voor de projecten LIS en Taalhuis vanuit het Cofinancieringsfonds;
 In te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve van 67.000 euro
voor de werkagenda Jeugdhulp;
 In te stemmen met de inzet van het na de Turap resterende positieve resultaat van
Holland Rijnland over het jaar 2015 van 41.319 euro als dekking voor het
negatieve saldo over het jaar 2016 dat ontstaat na de instelling van de
bestemmingsreserves;
 Daarmee het uiteindelijke rekeningresultaat na bestemming vast te stellen op
min 63.205 euro;
 In te stemmen met de inzet van het positieve resultaat van de TWO van 76.088
euro over het jaar 2015 als dekking voor het negatieve resultaat van het
onderdeel TWO;
 In te stemmen met de verrekening van het resterende tekort van de TWO van
46.927 euro met de aan de TWO deelnemende gemeenten;
 In te stemmen met de verrekenstaat bijdragen deelnemende gemeenten.

Vergadering:
Datum:

Algemeen Bestuur
Holland Rijnland
woensdag 21 juni 2017
20.00 uur

Paginanummer: 3

De heer Du Chatinier verzoekt namens de hele Rijn en Veenstreek de komende jaren
een zuivere analyse te maken op het resultaat van dat betreffende boekjaar, met
daarbij een voorstel voor een bestemming van dat resultaat.
Hij wijst erop dat bij het afgelopen PHO Bestuur en Middelen de discussie veel te veel
ging over het (niet of deels) vullen van het Cofinancieringsfonds. Hij dringt erop aan
het Cofinancieringsfonds op 1 januari volgens afspraak in te boeken.
Daarnaast zou hij graag zien dat het Cofinancieringsfonds als vast agendapunt aan de
agenda van de AB-vergaderingen wordt toegevoegd. De betekenis en het gewenste
effect van Cofinanciering is nog niet voor alle gemeenten vanzelfsprekend en helder.
Duidelijk moet worden gemaakt wat het maatschappelijke en financiële effect is van
samenwerking door middel van cofinanciering.
De heer Krijgsman zegt namens de Leidse regiogemeenten in te kunnen stemmen met
de jaarrekening. Hij dringt daarbij aan op goede afspraken tussen het Servicepunt en
Holland Rijnland en de rol van de auditcommissie daarin.
De heer Binnendijk onderschrijft het betoog van de heer Du Chatinier. Hij verzoekt de
portefeuillehouder het compromis dat naar aanleiding van het voorstel van Noordwijk
is gemaakt, nader toe te lichten.
De heer Adamse dringt er namens de Duin- en Bollenstreek op aan volgend jaar de
accountantsverklaring en het rapport van bevindingen eerder naar het AB te sturen.
Dat geldt ook voor de advisering vanuit de autditcommissie.
Hij zou graag weten wie er verantwoordelijk is voor de jaarstukken van de TWO. De
programma-uitgaven van de TWO horen niet tot de verantwoordelijkheid van Holland
Rijnland maar tot die van de gemeenten.
Tot slot merkt hij op dat de Duin- en Bollenstreek zich niet kan vinden in beslispunt 6.
Voorgesteld wordt te volstaan met een dotatie van 86.000 euro in plaats van 150.000
euro, zodat er over 2016 geen exploitatietekort ontstaat.
De heer Buijserd legt ten aanzien van het Cofinancieringsfonds uit dat dit ten onrechte
aan het eind van het jaar eruit is gelicht. Daardoor werd het een sluitstuk van de
jaarrekening. Dat zou niet moeten. Het is nu onderdeel van de discussie geworden,
hetgeen ertoe leidde dat er in onderling overleg op is bezuinigd. Daarom het huidige
voorstel van een bestemmingsreserve van 150.000 euro voor de activiteiten in het
Cofinancieringsfonds.
De portefeuillehouder kan zich niet vinden in de brief van Noordwijk. Er wordt niet
dubbel betaald, het zat al in de begroting.
Hij gaat akkoord met het voorstel van de heer Du Chatinier om de voortgang van het
Cofinancieringsfonds regelmatig te agenderen.
In antwoord op de heer Krijgsman geeft de heer Buijserd aan dat het DB heeft
aangegeven dat er betere afspraken over SP71 en Holland Rijnland gemaakt moeten
worden. Ook de interne controle moet goed worden ingericht.
In antwoord op de heer Adamse merkt spreker op dat de stukken inderdaad erg laat
zijn aangeleverd. Dit had te maken met de nieuwe relatie met het SP71. Volgend jaar
gaat het beter en sneller.
De auditcommissie gaat niet over de Jeugdhulp. Daar gaan de PHO’s over.
Tweede termijn
De heer Adamse verwacht met betrekking tot de TWO problemen als iedere wethouder
moet praten over de totale verantwoording. Wie is er dan uiteindelijk verantwoordelijk
voor de jaarrekening van de TWO?
De heer Buijserd geeft aan dat de gemeenteraad, portefeuillehouder en college daar
afspraken over maken en daarvoor verantwoordelijk zijn.
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De heer Lenferink geeft aan dat deze constructie een paar jaar geleden zo is
afgesproken en benoemt daarbij zowel de voor- als nadelen.
Hij stelt vast dat de jaarrekening met algemene stemmen wordt goedgekeurd.
5. Begroting 2018 en meerjarenbegroting 2018-2021
Beslispunt:
 De begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2018-2021 vast te stellen;
De heer Du Chatinier laat weten dat de gemeenteraad van Kaag en Braassem de
zienswijze die in concept was opgesteld op 9 juni definitief heeft gemaakt.
De heer Krijgsman complimenteert namens de Leidse regio de opstellers van de
begroting. Vergeleken met de vorige begroting zijn er vele verbeteringen. Hij stelt
voor na de eerste raadsperiode de TWO te bespreken en te evalueren.
De heer Goedhart geeft aan dat de raad van Noordwijkerhout heeft voorgesteld de
begroting in een populaire versie te presenteren.
De heer Buijserd laat weten dat er een publieksversie van het jaarverslag is. Deze
wordt toegestuurd.
In reactie op de opmerking van de heer Krijgsman zegt hij toe een presentatie over de
TWO in het AB te zullen organiseren.
De voorzitter constateert dat de vergadering akkoord gaat met zowel de begroting
2018 als de meerjarenbegroting 2018-2021. Beide worden aldus vastgesteld.
6. Voordracht accountant
Beslispunten:
 Publiek Belang Accountants de opdracht te verstrekken voor de interimcontrole,
de natuurlijke adviesfunctie en de controle op de jaarrekening van Holland
Rijnland;
 Publiek Belang Accountants de opdracht te verstrekken voor de interimcontrole,
de natuurlijke adviesfunctie en de controle op de eindverantwoording van de
TWO;
 De opdracht te verstrekken voor de verslagjaren 2017 en 2018 met de optie tot
verlenging voor één jaar.
De voorzitter stelt vast dat de vergadering unaniem instemt met de voordracht.
7. Rapport ‘Trends en knelpunten’ en regionale agenda mobiliteit inclusief
uitvoeringslijnen
Beslispunt:
 Kennisnemen van het rapport ‘Trends en knelpunten Holland Rijnland’
De heer Egberts laat weten dat Nieuwkoop bezorgd is over de kwaliteit en de
frequentie van het ov in de gemeente. In het rapport wordt aandacht gevraagd voor
de bereikbaarheid van de greenports. Gemist wordt de aandacht voor de onderlinge
verbindingen tussen de greenports. Deze zijn nu een belasting voor de tussenliggende
en onderliggende wegen die door de dorpen voeren. Er zou een route tussen de
greenports moeten komen, een route tussen de bomen, de bollen en de bloemen. Dat
zou elkaar versterken. Hij pleit dan ook voor een aansluiting op de bestaande wegen,
een soort greenportroute. Voorts wijst hij op de grensoverschrijdende
verkeersstromen van en naar Schiphol aan de noordgrens van Holland Rijnland. Het is
jammer dat het Vervoer Coördinatiecentrum Schiphol niet is genoemd en niet heeft
deelgenomen aan de interactieve sessies. Hij dringt erop aan in de toekomst ook dit
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soort partijen (VCC Schiphol en andere ov-aanbieders die belangrijk zijn voor
aansluitend ov) te consulteren. Ter illustratie wijst hij op de besprekingen tussen
Arriva, VCC Schiphol en KLM om gezamenlijk een speciaal abonnement voor de
Schipholmedewerkers te ontwikkelen nu het dalurenabonnement is opgeheven.
De heer Van Boxsel geeft aan dat de Leidse regio met belangstelling van het stuk
heeft kennisgenomen en verwacht dat dit een nuttige functie zal vervullen.
De heer Vrugt sluit zich voor een groot deel aan bij de opmerkingen van de heer
Egberts ten aanzien van het grensoverschrijdend onderzoek. Het is een goed rapport,
waaraan nog een paar zaken ontbreken.
 De rol van het bedrijfsleven.
 Het onderhoud van de bruggen. Er moet een krachtige lobby komen richting
provincie en Rijk. Dit is iets voor de mobiliteitsagenda.
 Smart mobility. Er is niet geanalyseerd wat de veranderingen voor Holland Rijnland
betekenen.
 Verkeersveiligheid. Dit onderwerp is niet sterk genoeg uitgewerkt.
De portefeuillehouder, heer Van Kempen, beantwoordt de vragen en opmerkingen.
 In antwoord op de bijdrage van de heer Egberts geeft hij aan dat het openbaar
vervoer in de hele procedure steeds een rol heeft gespeeld. Het is ook expliciet
kenbaar gemaakt tijdens de overleggen met de gedeputeerde. Ook de pilot die
Nieuwkoop voorstelde is onder zijn aandacht gebracht.
 De onderlinge verbinding van de greenports staat niet expliciet in het rapport. Dat
zou zeker in een vervolgprocedure kunnen. Het wordt toegevoegd aan de
aandachtspunten die zijn gesignaleerd.
 De situatie rond Arriva is bekend en is besproken in een PHO. De heer Van
Kempen is blij te horen dat er door de grensoverschrijdende samenwerking dit
soort oplossingen kunnen komen. De suggestie om in een volgende fase de
knelpuntenanalyse ook over de grenzen te trekken wordt meegenomen.
 In reactie op de bijdrage van de heer Vrugt geeft spreker aan dat het
bedrijfsleven op landelijk niveau betrokken is bij de totstandkoming van de
knelpuntenanalyse. Het regionale bedrijfsleven wordt in de volgende fase
meegenomen.
 De kwetsbaarheid van de bruggen en het effect daarvan wordt meegenomen in de
lobby richting het Rijk.
 De smart mobility biedt fantastische mogelijkheden, maar dit is nog maar het
begin.
 Dankzij de ambassadeur verkeersveiligheid wordt de trend rond de
verkeersveiligheid goed gevolgd. Met hem worden nadere afspraken gemaakt om
dit goed in de gaten te houden.
8. Actualisatie en verantwoording Regionaal Groenprogramma
Beslispunten:
 Kennis te nemen van de wens van het Algemeen Bestuur om tot verdere
harmonisatie van de verantwoording van groenprojecten te komen en het DB
gevraagd heeft hier uitwerking aan te geven;
 Te constateren dat de harmonisatie verantwoording groenprojecten vorm moet
worden gegeven met de betrokken landschapstafels en de landschapstafels een
systematiek hanteren die aansluit op voorwaarden van het Regionaal
Groenprogramma 2010-2020 van Holland Rijnland;
 Te constateren dat nadere afspraken over verantwoording in overleg met de
landschapstafels opgenomen kunnen worden in de toekomstig af te sluiten.
Uitvoeringsovereenkomsten tussen de landschapstafels en Holland Rijnland;
 In te stemmen met de handleiding Verantwoording- en accountantscontrole
behorend bij het Regionaal Groenprogramma 2010-2020;
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Kennis te nemen van het memo voorwaarden voor particuliere initiatiefnemers van
projecten;
In te stemmen met de eerste partiële herziening Regionaal Groenprogramma
2010-2020, zoals geformuleerd in het addendum met als oogmerk de doelstelling
biodiversiteit toe te voegen.

De heer Bus geeft aan dat de Leidse regio dit regionaal Groenprogramma van harte
steunt.
De voorzitter stelt vast dat ingestemd wordt met de beslispunten.
9. Stand van zaken Inhoudelijke agenda
Erik Kiers, hoofd van de strategische eenheid, geeft een presentatie op hoofdlijnen
over de speerpunten zoals benoemd in de Inhoudelijke Agenda.
Naar aanleiding van de presentatie:
De heer Van der Spijk zou graag meer daadkracht zien bij Holland Rijnland waar het
erom gaat te voorkomen dat er een grote outletmall in Zoetermeer komt. Dit
ontbreekt in de economische agenda.
De heer Jaensch wijst naar de sheet ‘overige opgaven’. Daarin mist hij de
energietransitie en het afstemmen van de woningbouwopgave, inclusief het aandeel
sociale woningbouw. Die taken zijn steeds meer belegd bij de gemeenten. Vanuit
Oegstgeest zou men dat graag weer sterker belegd zien bij Holland Rijnland. De heer
Jaensch wil weten welke afspraken bij de ‘overige opgaven’ worden gemaakt ten
aanzien van de coördinatie.
De heer Vrugt complimenteert de heer Kiers met de duidelijke presentatie. Hij merkt
op dat er niet alleen via rechte lijnen gelobbyd moet worden, maar dat er ook andere
combinaties mogelijk zijn. Voorts informeert hij of er ook wordt gekeken naar de
gemeenschappelijke agenda die IPO, VNG en Unie van Waterschappen onlangs hebben
uitgebracht.
De heer Van Boxsel uit ook de complimenten over de presentatie. Hij merkt op dat de
taken van Holland Rijnland zijn veranderd. De gemeenteraad van Leiderdorp zou graag
zien dat de rol van de gemeenten explicieter werd aangegeven. Holland Rijnland zou
daarbij behulpzaam moeten zijn en zichtbaar moeten maken wat het extra vraagt van
de gemeenten.
De heer Kiers geeft in antwoord op de opmerking van de heer Van Spijk aan dat er
zeker actief wordt gelobbyd om te voorkomen dat er in Zoetermeer een outletmall
wordt gevestigd. In dit kader is er contact met de provincie, maar ook met Gouda en
Midden Holland om de lobby te coördineren. Dit heeft onder andere geleid tot de
afspraak dat er vervolgonderzoek wordt gedaan. Dat moet eerst worden afgewacht.
In antwoord op de bijdrage van de heer Vrugt zegt de heer Kiers dat Holland Rijnland
zich wat betreft de lobby sterker aan het organiseren is. Er wordt steeds op
verschillende manieren gekeken op welke manier de gemeenten kunnen
samenwerken, waarbij ook steeds meegenomen moet worden dat de gemeenten
elkaar onderling niet moeten schaden.
In antwoord op de opmerking van de heer Van Boxsel zegt spreker dat met de
uitwerking van de diverse speerpunten steeds zichtbaarder wordt wat er van de
gemeenten wordt gevraagd. Het merendeel van de meerkosten betreft onderwerpen
waarin de oude organisatie niet actief was, zoals energietransitie en de verregaande
samenwerking Jeugd.
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De heer Buijserd wijst op de afspraak over het budget. Dit wordt niet weer verhoogd,
maar er komen nu nieuwe initiatieven vanuit de gemeentes. Die zouden structureel
kunnen worden, maar voorlopig wordt dat afgehouden. In de tussenrapportages
worden de uitgaven verantwoord.
De voorzitter wijst erop dat van de gemeenten niet alleen een financiële bijdrage
wordt gevraagd, maar ook een bijdrage in manuren. Met name dat laatste kan soms
problemen opleveren.
10. Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruikgemaakt.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.35 uur.
Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland
van 11 oktober 2017.
de secretaris,

de voorzitter,

mw. L.A.M. Bakker

drs. H.J.J. Lenferink

