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1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet allen welkom. In de
afvaardiging van Noordwijkerhout heeft een wisseling plaatsgevonden: de heer Janson
vervangt de heer Floor. Wegens het vertrek van de heer Hoekstra en de heer
Nieuwenhuis (per november) zijn er twee vacatures in het DB. In dit verband wordt
agendapunt 1a toegevoegd.
1a. Mevrouw J.W.E. Spies en de heer G. van Duin aanwijzen als leden van het
Dagelijks Bestuur Holland Rijnland.
Beslispunten:
1. Mevrouw Liesbeth Spies (burgemeester gemeente Alphen aan den Rijn) per direct
aan te wijzen als lid van het Dagelijks Bestuur;
2. De heer Gerben van Duin (wethouder gemeente Noordwijk) aan te wijzen als lid
van het Dagelijks Bestuur zodra de heer Evert Jan Nieuwenhuis als lid van het
Dagelijks Bestuur vertrekt begin november.
De voorzitter stelt vast dat de vergadering unaniem instemt met de aanwijzing van
beide kandidaten.
2. Verslag Algemeen Bestuur d.d. 21 juni 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen / Ingekomen stukken / Binnengekomen uitnodigingen /
Uitgegane stukken / Verslagen
Mededelingen:
 De heer Den Ouden geeft een korte toelichting op het feit dat het DB op 24
augustus heeft besloten het project Nationaal Park Hollandse Duinen te steunen
met een bijdrage uit het cofinancieringsfonds van 24.200 euro, verdeeld over twee
jaar.
4. Organisatieverordening 2017
Beslispunt:
 De organisatieverordening Holland Rijnland 2017 vast te stellen en gelijktijdig de
organisatieverordening 2009 in te trekken.
De heer Van Boxsel stelt voor in het artikel betreffende de inwerkingtreding van de
verordening ook op te nemen dat de huidige verordening wordt opgeheven. Dit wordt
toegezegd.
De voorzitter stelt vast dat de vergadering akkoord gaat met het vaststellen van de
nieuwe verordening en het intrekken van de oude.
5. Tussentijdse rapportage 2017
Beslispunten:
 In te stemmen met de onttrekking uit de reserve BWS Duin- en Bollenstreek
van 90.221 euro en dit bedrag terug te betalen aan de deelnemende
gemeenten en deze reserve op te heffen;
 In te stemmen met de uitbetaling aan de deelnemende gemeenten van de in
2016 vrijgevallen voorziening BWS Duin- en Bollenstreek van 102.434 euro;
 In te stemmen met de uitbetaling aan de deelnemende gemeenten van de in
2016 vrijgevallen voorziening BWS Rijnstreekberaad van 142.880 euro;
 In te stemmen met de onttrekking uit de reserve Decentrale
arbeidsvoorwaarden van 20.289 euro en deze reserve op te heffen;
 In te stemmen met de onttrekking uit de reserve Overlopende algemene
projecten 64.392 euro en deze reserve op te heffen;
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In te stemmen met de overlegde begrotingswijziging.

De heer Buijserd wijst op een inconsistentie in de begrotingswijziging. Het gaat om
20.000 euro. Baten en lasten bij de inhoudelijke agenda worden 20.000 euro lager
dan aangegeven, maar dat maakt per saldo geen verschil.
De heer Van Boxsel geeft aan dat er in de gemeenteraad van Leiderdorp grote
ongerustheid bestaat over kostenoverschrijding van de TWO. Gevraagd wordt uit te
zoeken waarom het moeilijk is de kosten onder controle te krijgen. Daarnaast zou de
heer Van Boxsel graag weten wat de rol van het AB in dezen is.
De heer Hoek merkt op dat er bij het tekort geen verdeelsleutel is aangegeven, zodat
het niet duidelijk is hoe dat tekort wordt verdeeld over de gemeenten. De gemeenten
Alphen en Kaag en Braassem zijn solidair met de regionale uitvoeringkosten. Ondanks
het feit dat ze zelf de inkoop jeugd verzorgen, zullen ze de bijdragen voor 2017/2018
blijven betalen. Ze voelen er echter niets voor de overschrijding van het afgesproken
bedrag te betalen, tenzij wordt aangetoond dat het te maken heeft het veiligheidsdeel
en verplichte deel. De heer Hoek vraagt de vergadering bij het vaststellen van deze
tussenrapportage deze opmerking mee te nemen.
De heer Buijserd is het eens met de heer Hoek: er moet nog worden gekeken welk
deel voor Alphen en Kaag en Braassem is. Voorts merkt hij op dat er onderscheid
moet worden gemaakt tussen jeugdhulp en TWO. Dit jaar ging het bij TWO om
incidentele organisatiekosten. Dat soort kosten zal zich niet meer voordoen.
Mevrouw Van Gelderen ondersteunt dit betoog en constateert dat er vaker verwarring
is over het inhoudelijke deel van de jeugdzorg en de hier genoemde overschrijding.
Deze kosten zijn gemaakt om de organisatie op orde te krijgen. Ze benadrukt dat er
niet te veel geld wordt uitgegeven. Landelijk is geadviseerd drie procent vrij te houden
voor de organisatie. Op dit moment is dat bij de TWO iets meer dan twee procent, wat
voldoende is. Een van de uitgavenposten waren de maatregelen inzake het
berichtenverkeer voor de toekomst.
De voorzitter wijst erop dat de bijdragen voor Kaag en Braassem en Alphen al zijn
gemaximeerd.
De heer Hoek zou dit ook graag in de rapportage terugzien.
De voorzitter legt naar aanleiding van de vraag van de heer Van Boxsel uit dat de
gemeenten formeel over de besteding van de jeugdhulp gaan. Holland Rijnland
organiseert voor een alle gemeenten een deel van de inkoop en voor sommige
gemeenten de hele inkoop. De afstemming vindt plaats in het PHO. Hij wijst voor
verdere uitleg naar de presentatie over de TWO later in deze vergadering.
De voorzitter constateert dat de tussenrapportage wordt vastgesteld.
6. Auditcommissie
Beslispunten:
 Het reglement op de Auditcommissie Holland Rijnland vast te stellen;
 De heer R. Vrugt (Alphen aan den Rijn), de heer E. Krijgsman (Leiden) en de heer
T.P. Adamse (Hillegom) te benoemen als leden van de auditcommissie Holland
Rijnland;
 De heer R. van Dijk te benoemen als secretaris en mevrouw M.C.F. ValasekSlijkhuis te benoemen als plaatsvervangend secretaris;
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Mevrouw Ringelberg zegt namens de Duin- en Bollenstreek blij te zijn met het
initiatief.
De voorzitter stelt vast dat de vergadering instemt met alle beslispunten.
7. Informatienota Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025
Ter kennisneming.
Mevrouw Keijzer vraagt namens de Duin- en Bollenstreek aandacht voor twee punten
die wellicht bij de uitwerking kunnen worden meegenomen:
 Het voornemen om de aardgasnetten af te bouwen en huidige netten in de
toekomst te gebruiken voor de verspreiding van waterstof.
 Ze onderstreept het belang van de informele afspraak om in 2050 een energieneutrale regio te zijn en zou daarmee waar mogelijk meer haast mee maken.
De voorzitter wijst erop dat de uitvoering van dit akkoord wel iets vraagt van Holland
Rijnland. Er zullen in de toekomst lastige besluiten moeten worden genomen. Hij
merkt op dat bij de uitvoering ook de steun van de provincie nodig is. Het standpunt
van de provincie is bepalend bij de mogelijkheden.
De heer Vastenhoud merkt op dat het belangrijk is doel en middelen uit elkaar te
houden.
8. Overdracht fietsknooppuntennetwerk
Ter kennisname.
De heer Den Ouden laat weten dat Alphen aan den Rijn zich bereid heeft verklaard het
beheer van het fietsknooppunten- en sloepennetwerk namens de Holland
Rijnlandgemeenten uit te voeren. Het gaat vooral om het onderhoud en het beheer
van de bordjes. Deze werkzaamheden worden aan de overige Holland
Rijnlandgemeenten gefactureerd.
9. Jaarverslag 2018 Regionaal Bureau Leerplicht
Ter kennisname.
Mevrouw Van Overschot (hoofd RBL) geeft een toelichting op het jaarverslag.
Ze wijst erop dat de gepresenteerde cijfers geen betrekking hebben op Alphen aan
den Rijn en Kaag en Braassem.
De heer Hoek complimenteert de opstellers van het jaarverslag. Hij is blij met de
ontwikkeling van het RBL die van een controlerende organisatie is gegroeid naar een
organisatie die een bijdrage geeft in de ontwikkeling van het welzijn van deze
kwetsbare jongeren.
De heer Janson wijst op de figuur die op de factsheet per gemeente staat. De
informatie is direct toe te leiden tot de adressen en is daarmee in strijd met de
privacywetgeving.
Mevrouw Ringelberg spreekt namens de Duin- en Bollenstreek haar waardering uit
voor het jaarverslag en de inzet die in dezen wordt gepleegd.
10. TWO
Presentatie van de heer Paul Grob (hoofd TWO) over de TWO.
Naar aanleiding van deze presentatie zijn er de volgende vragen.
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De heer Bus zou graag weten hoe de evaluatie bij de verschillende gemeenteraden
terecht zou moeten komen. Op welke manier kunnen de gemeenten gezamenlijk een
oordeel geven over de evaluatie?
De heer Grob antwoordt dat het bureau dat de evaluatie gaat uitvoeren als opdracht
heeft kennis op te halen bij alle gremia die erbij betrokken zijn. Dat betreft dus onder
meer de portefeuillehouders, de ambtenaren en de raadsleden. Per subregio heeft de
onderzoeker gesprekken met de individuele raadsleden.
De heer Bus zou graag een suggestie krijgen over de wijze waarop de raden na de
evaluatie tot een gezamenlijk beeld kunnen komen. Hoe kan dat georganiseerd
worden?
De heer Grob geeft aan dat het heel erg wenselijk is dat de raden samen het debat
aangaan. Holland Rijnland kan dat faciliteren.
De heer Van Boxsel wijst op de slechte timing gezien de verkiezingen in het eerste
kwartaal van volgend jaar.
De heer Krijgsman wijst op de afspraak vanuit het Rijk dat dit op regionaal niveau
gedaan moet worden. Is dat het niveau van Holland Rijnland of kan het ook op subregionaal niveau?
De heer Grob geeft aan dat er tot nu toe bovenregionale afspraken zijn gemaakt, met
name voor gesloten jeugdhulp en gecertificeerde instellingen.
Mevrouw Ringelberg zou graag meer inzicht hebben in de samenhang tussen de taken
en de sturing daarop. In Hillegom is het afgelopen jaar het aantal plaatsen in een
gesloten instelling verdubbeld omdat de lichtere voorzieningen onvoldoende
beschikbaar zijn.
Voorts merkt ze op dat de raad de kwartaalrapportages graag eerder zou krijgen en
meer stuurinformatie.
Tot slot vraagt ze zich af wat er op subregionaal niveau gedaan kan worden, omdat er
toch wordt gestreefd naar optimale dienstverlening voor deze complexe problematiek.
De heer Grob zegt zich voor te kunnen stellen dat de raad meer zicht wil krijgen op
wat er in de praktijk gebeurt. Dat wil de TWO ook: meer ingekleurde kaders en
scherper geformuleerd beleid, zodat er meer sturing kan worden gegeven.
De voorzitter constateert dat het AB zich vooral afvraagt wat de rol van de raden is als
het gaat om sturing en de manier waarop dat georganiseerd zou moeten worden. Het
is belangrijk om daar bij de evaluatie nadrukkelijk bij stil te staan.
11. Rondvraag en sluiting
De heer Krijgsman wil weten waarom Holland Rijnland nog niet heeft gereageerd op
het verzoek van de provincie om de woningbouwplannen door te geven. De andere
regio’s hebben dat wel gedaan.
De voorzitter antwoordt dat er bij Holland Rijnland nog een paar zaken zijn waar de
gemeenten het onderling nog niet over eens zijn. Bovendien zijn er onderdelen
waarover de regio en de provincie van mening verschillen. Dat vergde en vergt extra
gesprekken. Geprobeerd wordt er nog dit jaar van alle Holland Rijnlandgemeenten een
akkoord op te krijgen.
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Mevrouw Van Gelderen doet een oproep aan raads- en collegeleden om aanwezig te
zijn bij een themacafé over het onderwerp sturing op 29 november, vanaf 19:00 uur.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.30 uur.
Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland
van 13 december 2017.
de secretaris,

de voorzitter,

mw. L.A.M. Bakker

drs. H.J.J. Lenferink

