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Oplegvel  
 
 
1. Onderwerp 

 
Rapport van de gezamenlijke rekenkamercommissie 
van de gemeenten Hillegom, Leiden,  
Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, 
Oegstgeest, Teylingen en Voorschoten 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Basistaak 
  Efficiencytaak  
  Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur 
  Platformtaak volgens gemeente  

3. Regionaal belang  
Het belang van het Regionaal Investeringsfonds als 
bestuurlijk instrument gestand te doen. 
 
 
 
 

4. Behandelschema: 
 
 
 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 
 

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
4 sept 2014 
 
26 sept 2014 
 
 
29 okt 2014 

5. Advies PHO  

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

nvt 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda staat) 

Bespreking van het rapport, de aanbevelingen van 
de gemeenteraden en het standpunt van het DB 
daarover 

8. Inspraak   Nee 
  Ja, door:  

Wanneer: 
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9. Financiële gevolgen   Binnen begroting Holland Rijnland 
  Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te 

weten: 
 

  Structureel/incidenteel 
10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 

Beheerveroderning RIF 
 Eerdere besluitvorming: 

DB 9 januari 2014: reactie op voorlopig rapport 
DB 8 mei 2014: kennisneming uitkomst rapport 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   
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Adviesnota AB (concept) 
      
 
     
   
     
   
 
Onderwerp: 
Uitvoering aanbevelingen Rapport Gezamenlijke Rekenkamercommissies inzake het RIF 
 
 
Beslispunten: 

1. Bespreking van de aanbevelingen/het rapport ( bijlage1) 
2. In te stemmen met de uitvoering van de aanbevelingen zoals het DB dat ter hand gaat 

nemen. (bijlage 2). 
 
 

Inleiding: 
In 2013 heeft de gezamenlijke rekenkamercommissie van de gemeenten Hillegom, Leiden,  
Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en Voorschoten 
onderzoek verricht met als hoofdvraag: “In hoeverre geeft het samenwerkingsverband 
Holland Rijnland doelmatig en doeltreffend uitvoering aan de taken rond het Regionaal 
investeringsfonds, hoe zien de bestedingen van het Regionaal investeringsfonds er uit en wat 
zijn de mogelijkheden voor gemeenteraden voor sturing en controle?” 
 
De reactie van het Dagelijks Bestuur op het rapport is in de vergadering van 9 januari 
besproken en daarna ter kennis gebracht aan de commissie. Het is integraal opgenomen in 
het rapport (bladzijde 10 bestuurlijk deel: zie bijlage 2). De gezamenlijke 
rekenkamercommissies hebben het rapport aangeboden aan alle raden van de betrokken 
gemeenten.  
Naar aanleiding van de toezegging van de voorzitter tijdens de vergadering van het Algemeen 
Bestuur, wordt het rapport, de aanbevelingen en het standpunt van het Dagelijks Bestuur ter 
plenaire bespreking aangeboden. 
 
Beoogd effect: 
Uitvoering van de aanbevelingen consolideren. 
 
Argumenten:  
 
1.1 De presentatie door de onderzoeker 25 juni jl. heeft niet tot plenaire bespreking 

geleid. 
Het is te eenvoudig daaruit te concluderen dat het Algemeen Bestuur daarmee instemt 
met de reactie van het Dagelijks Bestuur van 9 januari jl., zoals het nieuwe DB dat 
heeft herbevestigd op 4 september 2014 (zie bijlage 2). Het rapport is gericht aan 
negen gemeenteraden. Dat betekent dat 5 regionale gemeenten er niet uitvoerig 
kennis van hebben kunnen nemen. Daarnaast betreft het een onderzoek naar het RIF, 
waar de gemeenten Nieuwkoop, en Alphen aan den Rijn niet aan deelnemen. Dat 
beperkt ogenschijnlijk hun belang, maar sturing op gemeenschappelijke doelen en 
strategie is iets wat alle gemeenteraden aangaat. Plenaire bespreking in het Algemeen 

Vergadering: Algemeen Bestuur 
 

Datum: 29 oktober 2014 
Tijd: «MEETING_TEXT9» 

Locatie: «MEETING_TEXT3» 
Agendapunt:  
Kenmerk: «MARK»  
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Bestuur ondervangt dit. 
 

1.2 Het RIF is vooral een bestuurlijk middel 
Het RIF is gevormd om (veel) geld te generen om bepaalde doelen in deze regio te 
kunnen realiseren. De belangrijkste conclusie: Daar is de regio in geslaagd. Het RIF 
heeft zijn doel gediend. De tweede belangrijke conclusie, de boekhoudkundige risico’s 
zijn er nauwelijks. Met het oog op de toekomst is het wel van belang eventuele risico’s 
te onderkennen. Plenaire bespreking van het rapport kan daaraan bijdragen. 
 

2.1. De aanbevelingen worden uitgevoerd, nu wat nu kan en de rest bij de inrichting van 
de nieuwe organisatie. 
Het Dagelijks Bestuur onderkent dat alle gemeenten belang hebben bij inzicht in het 
beheer van het RIF. De uitvoering van de aanbevelingen en de transparantie van 
informatie is voor de aangesloten gemeenten voorwaarde voor het eigenaarschap van 
de samenwerking. De aanbevelingen worden dan ook uitgevoerd en meegenomen in 
opbouw van de nieuwe organisatie. 
 
 

Kanttekeningen/risico’s: 
1.1 Er zijn geen verzoeken tot uitvoering van aanbevelingen ontvangen 

Vanuit de gemeenten voor wie het rapport bestemd was zijn er geen verzoeken 
ontvangen om de aanbevelingen uit te voeren. Plenaire bespreking kan echter leiden 
tot een duidelijker opdracht vanuit het Algemeen Bestuur. 
 

2.1  Het rapport is ook van belang voor de nieuwe organisatie 
Bij de wijziging van de organisatie zal de wijsheid van nu meegenomen moeten 
worden in de nieuwe organisatie. Het RIF loopt tenslotte door. 

 
 
Financiën:  
De verantwoording over het RIF zit standaard in de jaarrekening.  
 
Communicatie: 
De website is een bron van informatie. Deze is zo opgezet dat onder projecten (meestal de 
RIF projecten) de stand van zaken van de uitvoering is terug te vinden. Zoals gezegd, de 
financiële verantwoording en beleidsverantwoording zit inde P&C-cyclus. 
 
Evaluatie: 
Regelmatig de website checken op actualiteit.  
 
Bijlagen: 

1. Rapportage gezamenlijke rekenkamercommissie (twee delen: rapport van bevindingen 
en bestuurlijk deel) 
 

2. Memo DB: Uitvoering aanbevelingen. 
 
 

 
 
  
 


