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CONCEPT-BESLUITENLIJST   
 
Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen d.d. 20 september 2013  

 
 
Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam 

 Hillegom A.T. Rijnberk Noordwijkerhout G. Goedhart 
 Kaag en Braassem A.J.M. van Velzen Oegstgeest J. Haanstra 
 Katwijk W. van Duijn Teylingen L. van der Zon 
 Leiden R. Strijk Voorschoten F.F. Blommers 
 Leiderdorp C.J.M.W. Wassenaar (voorzitter)  Zoeterwoude C. den Ouden 

 Nieuwkoop P. Melzer Holland Rijnland N. J. Verschuure 
 
 
Nr. Agendapunt Voorstel Advies 

 
01 

 
Opening en vaststelling 
agenda 
 

 
Vaststellen 

 
Akkoord met voorstel 

 
02 

 
Vaststellen besluitenlijst van 
17 mei 2013  
 

 
Vaststellen 

 
De besluitenlijst van het gezamenlijke PHO Verkeer en 
Vervoer en Bestuur en Middelen van 4 september wordt 
voor het volgende PHO in PDF aangeleverd. 
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Mededelingen, ingekomen 
stukken en uitgaande 
brieven 

  
Er is een wijziging doorgevoerd in de 
financieringsovereenkomst tussen de provincie Zuid-
Holland en Holland Rijnland (tbv RIF/RijnlandRoute) 
Dit is gebeurd op basis van overleg met de gemeente 
Leiden en nader juridisch advies. Holland Rijnland is nog 
verder in gesprek met de provincie Zuid - Holland 
getreden, in het bijzonder ten aanzien van artikel 7. De 
gronden op basis waarvan Provinciale Staten nu het 
inpassingsplan kan wijzigen of niet vast stellen zijn 
verder beperkt tot het geval dat de ruimtelijke en 
financiële scope verschilt ten aanzien van de informatie 
waarop eerder besluitvorming heeft plaats gevonden. 
Hierover is een brief naar de portefeuillehouders en de 
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leden van het Algemeen Bestuur verzonden. 
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Kracht15 

 
In te stemmen met meegezonden AB voorstel. 
Beslispunten: 
In te stemmen met het verder uitwerken van 
het project Positionering en Profilering / 
#Kracht15, waarbij onderstaande aspecten / 
randvoorwaarden meegenomen dienen te 
worden: 
1. Een vorm van samenwerking op de 

schaal van het huidige Holland 
Rijnland wordt als vertrekpunt 
genomen,(waarbij met de uitwerking 
rekening wordt gehouden met een 
toenemend belang van de drie 
verschillende clusters (Duin en 
Bollenstreek, Leidse Regio en 
Rijnstreek); 

2. De inhoudelijke agenda voor 
toekomstbestendige en verdere 
intergemeentelijke samenwerking 
dient verder vorm te krijgen en 
uitgewerkt te worden, waarbij het 
inhoudelijke accent gelegd moet 
worden op de onderwerpen 
economische zaken, duurzame 
leefomgeving (waaronder mobiliteit) 
en het sociaal domein. Dit zal nader 
uitgewerkt moeten worden in een 
aantal concrete afspraken en een 
tijdspad voor realisatie; 

3. De Stuurgroep Positionering en 
Profilering moet hierbij gezien worden 
als bestuurlijk opdrachtgever voor de 
ambtelijke begeleidingsgroep, 
waarvan één lid aangesteld zal 
moeten worden als ambtelijk 
eindverantwoordelijke en 

 
Mevrouw Spreij is aanwezig namens de ambtelijke 
begeleidingsgroep om het voorstel toe te lichten.  
 
Het portefeuillehoudersoverleg adviseert positief ten 
aanzien van voorliggend voorstel. 
 
Met dien verstande dat de kanttekeningen geplaatst door 
de portefeuillehouders meegenomen worden in de verder 
uitwerking. 
 
Er wordt een Groene Hart agenda gemist met hierin 
duidelijk wat de rol van Holland Rijnland is. Het blijft 
belangrijk om een groot draagvlak te creëren en raden 
betrokken te houden. Belangrijk aandachtspunt is dat 
zaken niet dubbel gebeuren. Vanuit verschillende 
gemeenten wordt gevraagd of een grotere bezuiniging 
van 25% niet haalbaar is. Men pleit ervoor om de tekst 
van het voorstel aan de passen in minimaal 25%.  
 
In principe werken met subregio’s en waar dit 
meerwaarde heeft elkaar opzoeken. De grote vraag die 
de stuurgroep mee dient te nemen in de uitwerking is 
wat kan geclusterd worden naar gemeentelijk, 
subregionaal en regionaal.  
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opdrachtnemer;  
4. Na het opstellen van een gedragen 

inhoudelijke agenda, zal uitgewerkt 
moeten worden welke vorm en 
structuur daarbij passend is. De 
volgende twee aspecten dienen hierin 
meegenomen te worden: 
- enerzijds aansluiting zoeken bij de 
bestaande basis van de huidige 
samenwerking op de schaal van 
Holland Rijnland, waarbij gekeken 
moet worden hoe deze basis versterkt 
kan worden en op welke onderdelen 
deze continuïteit en zekerheid 
geboden kan en moet worden.  
- anderzijds flexibiliteit in bouwen en 
toe werken naar een regionale 
netwerkorganisatie (scenario 6), die 
toekomstbestendig is en waarmee 
ingespeeld kan worden op kansen en 
ontwikkelingen.  

5. Parallel aan het opstellen van de 
inhoudelijke agenda voor de toekomst 
dient het huidige takenpakket van 
Holland Rijnland in kaart gebracht te 
worden. Hierbij zal er per taak een 
voorstel moeten komen,  wat 
behouden moet blijven, wat 
gemeenten zelf kunnen uitvoeren, 
waarmee gestopt kan worden of wat 
op een ander schaalniveau of door 
anderen uitgevoerd kan worden.  

6. Bij dit alles is ook de financiële 
component van belang. Gezocht zal 
moeten worden naar besparingen, 
waardoor de inwonersbijdrage van 
gemeenten met ongeveer 25% 
teruggebracht kan worden. Daarbij zal 
binnen het toekomstige budget van 
het samenwerkingsverband een 
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substantieel bedragaanwezig moeten 
zijn voor (co)financiering van 
regionale projecten. 
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Marap 2013  
 

 
Beslispunten: 

1. De Managementrapportage per 1 april 
2013 vast te stellen 

2. Begrotingswijziging vaststellen 
    

 

 
Het portefeuillehoudersoverleg adviseert positief ten 
aanzien van voorliggend voorstel.  
 
Met dien verstande dat de verwijzing naar de Marap 2012 
waar het gaat over bezuinigingen op het gebied van 
volwasseneneducatie wordt aangepast. In het definitieve 
voorstel moet dit worden uitgelegd in plaats van te 
verwijzen naar de Marap 2012.  
 
De gemeente Kaag en Braassem vindt dat deze Marap 
(tot juni) laat wordt aangeboden. De heer Wassenaar 
geeft aan dat dit te wijten is aan personele 
omstandigheden binnen Holland Rijnland.  
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Evaluatie Boeien en Binden  
Bespreken uitkomsten enquête 

 

 
Beslispunten: 
Kennis te nemen van de resultaten van het 
enquêteonderzoek Boeien en Binden en de 
daaruit voortgekomen  aanbevelingen. 
 

 
Akkoord met voorstel 
 
Gelet op Kracht #15 vindt het portefeuillehoudersoverleg 
het belangrijk dat de aanbevelingen na bespreking in dit 
portefeuillehoudersoverleg worden meegenomen in de 
uitwerking van Kracht #15. 
 
Daarnaast wordt aangegeven dat de antwoorden van de 
enquête uit 2 gemeenten komen en dat dit geen 
representatief beeld geeft van de regio. De heer 
Wassenaar neemt dit mee naar het Dagelijks Bestuur.  
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Rondvraag en sluiting  

  
De heer Melzer vraagt naar de antwoorden van de 
gemeenten op de voorstellen van de commissie Strijk. Deze 
antwoorden zijn veelal positief, maar nog niet allemaal 
bekend.  
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Verder geen opmerkingen. 
 

 


