CONCEPT-BESLUITENLIJST
Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen d.d. 7 februari 2014
Aanwezig:

Nr.

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

K.M. v.d. Velde-Menting

Oegstgeest

J. Haanstra

Leiden

H.J.J. Lenferink (bij punt Kracht15)

Voorschoten

B. de Beer

Leiderdorp

M.H. v.d. Eng
L.M. Driessen-Jansen
C.J.M.W. Wassenaar (voorzitter)

Zoeterwoude

C. den Ouden

Holland Rijnland
Nieuwkoop

F. Buijzerd
P. Melzer

R.M. van Netten
N. J. Verschuure
M. Zwebe

Agendapunt

Voorstel

Advies

01

Opening en vaststelling agenda

Vaststellen

Akkoord met voorstel

02

Concept-verslag PHO BM 20-09-2013
Concept-verslag SCHRIFTELIJKE
RONDE PHO BM 08-11-2013

Vaststellen

Akkoord met voorstel

03

Mededelingen, ingekomen stukken en
uitgaande brieven

04

Kracht15

Geen mededelingen

De heer Lenferink licht dit punt toe.
De gemeente Alphen aan den Rijn neemt hierover nog geen
standpunt in. Pas na bespreking in het college op dinsdag 11
februari zal hierover een standpunt worden ingenomen.

Door de portefeuillehouders worden enige
1

kanttekeningen geplaatst. Afgevraagd wordt of bij
opheffen van de stuurgroep en begeleidingsgroep ook de
vaart erin blijft. Het onderwerp regionale woonvisie wordt
in het stuk gemist. Gevraagd wordt om een duidelijke rol
zijn voor de gemeenteraden. Het Groenfonds en REO
behoeven nog uitwerking. Frictiekosten moeten de
aandacht hebben, voorstel van de gemeente Leiderdorp
is om deze kosten delen.
Het portefeuillehoudersoverleg adviseert positief ten
aanzien van voorliggend voorstel met dien verstande dat
de kanttekeningen geplaatst door de portefeuillehouders
uit verschillende gemeenten meegenomen worden in de
verdere uitwerking/verbetering van het voorstel.

05

Uitgangspunten begroting 2015

Beslispunten:
Het portefeuillehoudersoverleg adviseert positief ten
Aan het Dagelijks bestuur te
aanzien van voorliggend voorstel.
adviseren aan het AB voor te
stellen
1. Uitgangspunt voor de begroting
2015: voor het jaar 2015 een
nominale ontwikkeling van plus
1,41% en een taakstellende
bezuiniging van 5,31% door te
voeren.
2. Voorbereidingen te starten
voor nieuwe
bezuinigingstaakstelling vanaf
2015

06

Verordening
Bezwaarschriftencommissie

Beslispunten:
Aan het Dagelijks bestuur te
adviseren om bijgevoegde
bezwaarschiftenverordening ter
vaststelling aan het Algemeen
bestuur voor te leggen

2

Technische opmerkingen met betrekking tot dit stuk zijn
van tevoren aangeleverd bij Holland Rijnland.
Deze verordening is geen wettelijke plicht. Deze
mogelijkheid wordt vaak gevolgd, maar is niet beslist
noodzakelijk om in verordening te zetten.

Holland Rijnland sluit met dit voorstel aan bij Dagelijkse
Praktijk.
Verder akkoord met voorstel.

07

Begrotingswijziging Werkplan 3D

1. Kennis te nemen van het
werkplan 3D 2014 en de daarin
opgenomen de conceptbegroting
van het project 3D 2014 ad. €
752.388,--;
Het AB te verzoeken om:
2. Het AB-besluit “Begroting drie
decentralisaties in het sociale
domein 2014” van 18 december
2013 terug te draaien, door het
bedrag van € 557.340,-- voor het
3D project in de begroting van
Holland Rijnland tegen te boeken
zo ook de dekking van de bijdrage
van de gemeenten, conform de
begrotingswijziging in bijlage 2;
3. Een bedrag van € 752.388,-beschikbaar te stellen voor het
project 3D in 2014, conform de
verdeling onder het kopje
“Financiën” in deze adviesnota,
door middel van een
begrotingswijziging 2014, op basis
van artikel 32 lid 2 van de
Gemeenschappelijke Regeling,
conform bijlage 3

De bollengemeenten geven aan dat dit dossier volop in
beweging is en vraagt of het niet verstandiger is dit over
een half jaar in het AB te agenderen.
De gemeente Voorschoten wil over dit punt pas tijdens
het Algemeen Bestuur een standpunt innemen.
Veel waardering voor wat er in dit dossier gebeurt.
Belangrijk om de punten opdrachtgeverschap/Inkoop en
PM posten goed in de gaten houden.
Toegezegd wordt dat de PM-posten binnen het budget
worden opgelost.
Toegezegd wordt dat er gekeken zal worden naar de
financiële techniek en of het dictum wel correct is.
Het antwoord op bovenstaande vraag is via de afdeling
financiën van Holland Rijnland verkregen:
Om de werkzaamheden in 2014 te continueren wordt het AB
gevraagd om een bedrag van € 752.388,-- voor het 3D
project in de begroting van Holland Rijnland op te nemen,
waarvan € 542.724 gedekt wordt door extra bijdrage
gemeenten en € 206.664 vanuit de overlopende passiva.
De heer Du Chatinier geeft aan dat in laatste
portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda bestuurders
gevraagd werd standpunten in te nemen. Zonder dat
daarover door de eigen gemeentelijke organisatie goed
geadviseerd kon worden. Natuurlijk is er begrip dat er vaart
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gemaakt moet worden. Maar het is ook belangrijk dat lijnen
op basis van weloverwegen advisering worden uitgezet.
08
Rondvraag en sluiting

Geen opmerkingen
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