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BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 2 oktober 2014 

 
Aanwezig: R.A. van Gelderen, I. ten Hagen, T. Hoekstra, H.J.J. Lenferink (voorzitter), G. Veninga, 
                  M. Hogervorst (manager Sociale Agenda), C.E.D. van Schayk (teamleider Stafbureau),  
 
Afwezig:  J. Wienen, C. den Ouden, R. van Netten (secretaris) 
  
 

Nr. Agendapunt Besluit 

01  Opening en vaststelling agenda  

02 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur 18 september 2014 
Voorstel: vaststellen besluitenlijst 

Besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld 

03 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen 
uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen 

Er zijn geen mededelingen 
 
Het DB is positief over de analyse van de Rijksbegroting. Het DB wil het 
stuk een keer terug laten komen om te bespreken wat te doen met de 
suggesties die in de analyse zijn opgenomen voor acties vanuit Holland 
Rijnland. 

04 Terug- en vooruitblik overleggen  
Voorstel: bespreken. 

Tijdens het REA-voorzittersoverleg is gesproken over een andere opzet van 
de REO-advisering. De provincie onderzoekt nu die andere opzet. Het DB 
acht het niet wenselijk dat gemeenten hier geen rol meer in hebben. 
 
De Portefeuillehoudersoverleggen zijn goed verlopen. 

05 
 
 
 

Stand van zaken RIF-projecten RijnlandRoute / HOV-
net Zuid-Holland Noord/ Programma Ontsluiting 
Greenport Duin- en Bollenstreek  
(vast agendapunt) 

Rijnlandroute loopt. De aansluiting is Katwijk is nog steeds onderwerp van 
discussie met de provincie.  
Er is op 7 november een stuurgroep Duinpolderweg.  
 

06 Stand van zaken #Kracht15 (vast agendapunt) De portefeuillehouder koppelt terug welke zaken in het PHO Bestuur en 
middelen aan de orde zijn geweest. 
Er was een discussie over wanneer de bezuiniging gerealiseerd moet zijn. 
Het DB streeft ernaar dat op 1 april 2015 een organisatie staat waarmee 
minimaal 25% bezuiniging wordt gerealiseerd op de inwonersbijdrage. Het 
moment van realiseren van de bezuiniging is afhankelijk van de 
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inspanningen van de gemeenten om de frictie- en andere kosten zo snel 
mogelijk op te lossen. 
 
Het DB bespreekt de brieven aan de raden en de colleges en de notitie.  
In de brieven moet de start van de nieuwe organisatie per 1 april 2015 
verwerkt worden. Het DB stelt vast dat er in de notitie meer aandacht is 
voor de resultaten van de collegewerkconferentie. 
 
Het Plan van Aanpak wordt op 16 oktober in het DB besproken. 
 
Het DB benoemt mw. Veninga tot portefeuillehouder Kracht 15. Het DB 
geeft mandaat aan de portefeuillehouder om de brieven aan te passen. 
 
Notitie 
Frictiekosten goed naar de tekst kijken. Vaagheid en slagen om de arm 
eruit halen, op blz 10 uitgaan van de maximale frictiekosten en in de tekst 
verankeren dat de gemeenten zelf invloed hebben op het lager worden van 
de frictiekosten. 
 
De aangepaste brieven en notitie ook toesturen aan het Algemeen Bestuur. 
Met stukken mee voor AB vergadering, of apart toesturen, als vergadering 
niet doorgaat. 

07 Opdrachtgeverschap Jeugd (vast agendapunt) In de notitie worden verschillende varianten beschreven om het 
opdrachtgeverschap vorm te geven. Op woensdag 1 oktober heeft het 
Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda gekozen voor variant B2 waarbij 
het DB de contracten met de aanbieders aangaat en verantwoordelijk wordt 
voor de opdracht aan het Servicepunt 71 (SP71). Het DB wordt geacht 
alleen de contracten te sluiten als er een bindend advies ligt van de PHO. 
Het DB wil niet verplicht zijn het advies te volgen indien het DB dat om 
bedrijfsmatige of juridische redenen niet verantwoord acht. In dat geval 
wordt het pho gevraagd het advies te heroverwegen. 
Welke meerderheid aan het bindend advies ten grondslag ligt is nu nog niet 
duidelijk, dit wordt nader uitgewerkt.  
 
De voorzitter stelt vast dat het opdrachtgeverschap opnemen in de 
gemeenschappelijke regeling een stuk eenvoudiger zou zijn, maar dat dat 
praktisch niet haalbaar is. Wel blijft de mogelijkheid open om dit in een 
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later stadium te doen. 
  
Het DB dringt erop aan dat goed vastgelegd wordt met welke meerderheid 
van stemmen een bindend advies tot stand komt en dat de verhouding 
tussen DB en pho helder verwoord wordt. Ook het tijdspad, de 
randvoorwaarden en de route moeten duidelijk zijn voor iedereen.  
 
Het DB wil de dienstverleningsovereenkomst tussen gemeenten en Holland 
Rijnland graag tijdig bespreken. Het is belangrijk dat er besluitvorming 
over heeft plaatsgevonden, voordat de contracten met de zorgaanbieders 
moeten worden getekend. Dit zou oorspronkelijk per 1 november 
gebeuren, maar lijkt in de vertraging te komen doordat de kwaliteit van de 
offertes van zorgaanbieders nog te wensen overlaat en er nadere 
informatie nodig is. Er wordt een planning gemaakt voor de besluitvorming 
op basis van de nu bekende beoogde tekendatum. Zo nodig is het DB 
bereid om op 30 oktober extra bijeen te komen zodat de DVO voorafgaand 
aan het pho-overleg op 31 oktober kan worden behandeld. 
Het DB betreurt dat het niet mogelijk lijkt om de contracten voor 1 
november te sluiten. 
 
Het DB gaat akkoord met het voorstel een tijdelijke werkorganisatie in te 
richten en daarvoor de benodigde mensen te werven, in het bijzonder de 
transitiemanager schaal 13/14. 
Het DB onderkent daarbij dat de processen van Kracht 15 en de tijdelijke 
werkorganisatie niet geheel synchroon lopen. 
Het DB constateert dat het erop lijkt dat de tijdelijke werkorganisatie niet 
binnen het geformuleerde financiële kader van 1% van het totale 
jeugdhulpbudget past, maar roept op om daar toch zoveel mogelijk naar 
toe te werken. Uiteindelijk dient de kwaliteit echter te prevaleren. 
 
Het DB begrijpt de behoefte van SP71 aan een heldere opdracht en dat de 
DVO tussen Holland Rijnland en SP71 er (nog) niet ligt. Het DB vindt het 
verantwoord om de voorbereidingskosten voor SP71 nu al te dekken uit de 
projectorganisatie 3d vooruitlopend op dekking uit de invoeringskosten. 
Daarnaast moet zo snel mogelijk de brief uit aan gemeenten om bij te 
dragen aan de voorbereidingskosten en moet ook het Algemeen Bestuur in 
kennis gesteld worden. In de brief moet ook aangegeven worden dat er 
nog meer kosten verwacht worden, waarvan nu nog niet duidelijk is 
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wanneer of hoeveel, zodat de gevraagde bijdrage als een voorschot moet 
worden gezien. 

08 Reactie op consultatie Metropoolregio Rotterdam – 
Den Haag 
        Beslispunten: 

1.Bijgaande brief (zie bijlage 1) als reactie te 
versturen op de consultatievraag van de 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 

Akkoord met voorstel met dien verstande dat de brief aangepast wordt. 
 
Het DB onderstreept het belang van het samenvallen van een goede 
vervoersamenwerking en de economische samenwerking. De reactie moet 
daarop aangescherpt worden. 
 
Mandaat aan de portefeuillehouder Hoekstra om de reactie aan te scherpen 

09 Concept Nota van beantwoording en wijzigingen 
        Regionale woonagenda Holland Rijnland 2014 
         Beslispunten: 

1. De Nota van beantwoording en wijzingen van 
de concept regionale woonagenda vast te stellen, 
onder voorbehoud van eventuele afwijkende reacties 
van gemeenteraden voor 29 september en het advies 
van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte van 1 
oktober 2014 

2. De regionale woonagenda Holland Rijnland 
2014, die is aangepast op basis van de onder 1 
genoemde Nota, aan het Algemeen Bestuur aan te 
bieden ter vaststelling. 

Akkoord met voorstel 
 
In het PHO waren bestuurders content met de beantwoording. 
 
 
Het DB vraagt zich af of de wijziging van de Huisvestingswet gevolgen 
heeft voor de regeling. 
 
 

10 
 

Accountantsverslag boekjaar 2013 
   Beslispunten: 

1. kennis te nemen van het accountantsverslag over 
het boekjaar 2013. 

2. de adviezen van de accountant in het verslag over 
te nemen. 

3. Het rapport ter kennis name te brengen van het 
portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen en 
de vergadering van het Algemeen Bestuur.  

Akkoord met voorstel 

11 Concept-agenda Algemeen Bestuur d.d. 29 oktober 
2014 Ter vaststelling 

Akkoord met voorstel.  
 
DB stelt vast dat het een dunne agenda is. Als dat mogelijk is dan kan de 
vergadering vervallen.  
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12 Rondvraag en sluiting vervallen. 
 
 

Gemeente Katwijk heeft vragen inzake de RMVK gesteld. Deze kunnen door 
de portefeuillehouder Ten Hagen worden afgedaan. 
 
Uit Kaag en Braassem is er een verzoek gekomen aan het DB om gebruik 
te maken van haar bevoegdheid conform artikel 36 om de 
hardheidsclausule toe te passen en urgentie te verlenen aan een gezin uit 
die gemeente. 
Het DB gaat daarmee akkoord. 

 
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 16 oktober 2014 

 
de secretaris,  de voorzitter, 
 
 
 
 
R. van Netten              H.J.J. Lenferink  

 
 


