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CONCEPT-BESLUITENLIJST   
 
Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen d.d. 15 mei 2014  

 
 
Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam 

 Alphen aan den Rijn M. du Chatinier Noordwijk G. van Duin 
  

Hillegom 
 
A.T. Rijnberk 
 

 
Noordwijkerhout 

 
G. Goedhart 
 

 Kaag en Braassem H.P.M. Hoek Oegstgeest J. Haanstra 
 

 Katwijk W. van Duijn 
 

Teylingen A.L.E.C. van der Stoel 

 Leiden M. Damen 
 

Voorschoten E.P. Beimers 
 

 Leiderdorp 
 
Lisse 

M.H. van der Eng 
 
 E.J. Nieuwenhuis  

Zoeterwoude E.G.E.M. Bloemen 

  
Nieuwkoop 

 
P. Melzer 

Holland Rijnland 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 Lenferink is afwezig. De heer Goedhart neemt het 
voorzitterschap op zich.  
 

 
02 

 
Concept-verslag PHO BM 7 februari 
2014 

 
Vaststellen 

 
Akkoord met voorstel, met in acht name van enkele 
tekstuele wijzigingen 

 
03 

 
Mededelingen, ingekomen stukken en 
uitgaande brieven 

 
Niet van toepassing 
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04 

 
Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland  
 

 
Positief te adviseren omtrent 
het voorstel om: 
Het Algemeen Bestuur voor te 
stellen Jaarstukken 2013 van 
Holland Rijnland vast te         
stellen. 
 

Akkoord met voorstel 
 
Unaniem wordt voorgesteld het resultaat van de 
jaarrekening 2013 in de aangegeven bestemmingsreserves 
onder te brengen. Reserve mobiliteitskosten € 120.000 en 
reserve frictie- en transitiekosten € 443.000. 
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Beschikbaar stellen van de reserve 
mobiliteitskosten en de reserve frictie- 
en transitiekosten  

 

 
Positief te adviseren omtrent 
het voorstel om: 

1. Het Algemeen Bestuur voor 
te stellen om in te 
stemmen met het 
beschikbaar stellen van de 
reserve mobiliteitskosten à 
€ 120.000 in het 
begrotingsjaar 2014. 

2. Het Algemeen Bestuur voor 
te stellen om in te 
stemmen met het 
beschikbaar stellen van de 
reserve frictie- en 
transitiekosten à € 433.879 
in het begrotingsjaar 2014. 

 

Voorgesteld om het bedrag € 120.000 van de reserve 
mobiliteitskosten beschikbaar te stellen in de begroting 
2014. Voor de reserve frictie- en transitiekosten niet eerder 
beschikbaar te stellen dan nadat in september 2014 met de 
onderbouwing vanuit Kracht15 te bezien kan worden wat 
noodzakelijk is. Mocht tot die tijd snel handelen gewenst zijn 
om individuele zaken correct te beëindigen, dan is de 
veronderstelling van het PHO dat gebruik gemaakt kan 
worden van onderuitputting. 
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Begroting 2015 en de 
meerjarenbegroting 2015-2018 

   

 
Positief te adviseren omtrent 
het voorstel om: 

1. Het Algemeen Bestuur 
voor te stellen de 
begroting 2015 en de 
meerjarenbegroting 2015-
2018 vast te stellen. 

 

Akkoord met voorstel  
 
Het wordt belangrijk gevonden dat het tijdpad van eventuele 
bijstelling van de begroting naar aanleiding van de 
kracht15-discussie goed duidelijk wordt aan de colleges om 
de gemeenteraden goed te kunnen te informeren. 
 

 
07 

 
Rondvraag en sluiting 

  
De heer Goedhart brengt het rekenkameronderzoek ter 
sprake. De gezamenlijke rekenkamers hebben een 
onderzoek gedaan naar het Regionaal InvesteringsFonds 
(RIF). Om dit onderwerp verder toe te lichten zal in het 
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Algemeen Bestuur van 25 juni een presentatie worden 
gehouden.  
  
De heer Wassenaar heeft zich kandidaat gesteld voor een 
commissie bij de VNG. Vraag is of er nog kandidaten voor 
VNG-commissies zijn. De heer Van Netten en mevrouw 
Bloemen inventariseren dit en werken dit verder uit.  
 
Mevrouw Haanstra vraagt spreekt de wens uit om net als 
andere GRs hetzelfde systeem van aanleveren te gebruiken 
voor stukken. 
Dit wordt door de heer Du Chatinier en mevrouw Bloemen 
meegenomen naar de commissie Strijk.  
 
Aan hen die voor het laatst bij dit PHO aanwezig zijn wordt 
veel succes toegewenst voor de toekomst.  
 

 


