
 
 

 
    

  
  
    
  
     
 
   
 

 

   

 
 

 

 
 

VERSLAG PHO Bestuur en Middelen d.d. 5- september - 2018 

Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam 
Alphen aan den Rijn 
Hillegom 

Kees van Velzen 
Arie van Erk 

Noordwijkerhout 
Voorschoten

Bert Gotink 
 Marcel Cramwinckel 

Kaag en Braassem 
Katwijk 

Petra van der Wereld - Verkerk 
Cornelis Visser 

Voorschoten 
Zoeterwoude 

Nanning Mol (voorzitter) 
Liesbeth Bloemen 

Leiden 
Leiderdorp 

Paul Dirkse 
Jeff Gardeniers 

Holland Rijnland 
Holland Rijnland 

Loes Bakker 
Lotte van den Elsen (secretaris) 

Lisse Kees van der Zwet Holland Rijnland Fred Hulst 
Nieuwkoop Frans Buijserd 

Nr. Agendapunt Besluit 

01 Opening en vaststelling agenda 

02 Verslag N.a.v. het verslag is opgemerkt dat de aanbesteding t.a.v. accountant in de 
verkennende fase is. In het volgende PHO Bestuur en middelen ontvangen de 
portefeuillehouders een concreet voorstel. 

Het werkprogramma komt terug in de bevindingen van de accountant, in het volgende 
PHO Bestuur en middelen zal een verder uitgewerkt voorstel worden voorgelegd. In 
het huidige stuk is het verleden en heden besproken, de volgende stap zal de 
toekomst aan bod komen. 

De heer van der Zwet merkt op dat in het vorige PHO Bestuur en Middelen twijfel is 
uitgesproken over de gezamenlijke aanbesteding subkavels. De vraag is of voor 
Holland Rijnland zelfstandig gaat aanbesteden of dat het uitgangspunt van de vorige 
keer gehandhaafd blijft. 
Mevrouw Bakker stelt dat in het volgende PHO een voorstel zal worden gebracht. Op 
dit moment is sprake van een verkenning en wordt bekeken hoe Servicepunt71 hier 



 

 

 
 

  

  

  

 

 

 
    

  

 

 

 
 

 

Nr. Agendapunt Besluit 

mee omgaat. 

Het verslag is ongewijzigd vastgesteld. 

03 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven -

04 Jaarstukken 2017 
Voorstel: 
Het Dagelijks Bestuur te adviseren om bijgevoegd voorstel met betrekking 
tot de jaarstukken 2017 voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van 17 
oktober aanstaande  

De heer Killeen is aanwezig voor een toelichting op de jaarrekening. 

Mevrouw Bakker heeft een korte inleidende presentatie verzorgd. 

Holland Rijnland heeft in 2017 de bezuinigingsopgave van 25% (die liep in de 
periode  2015-2017) volbracht. Daarnaast is het verlies aan rente-inkomsten (dat als 
dekking in de begroting was opgenomen) van  2150.000 ingelopen. Voor het jaar 
2017 betekende dat een bezuiniging van 435.000 euro. 
Onderdeel van deze bezuiniging was het uitplaatsen van bedrijfsvoeringstaken naar 
Servicepunt71 vanaf medio 2016. Naast efficiency en professionalisering heeft dit 
uiteraard in de afgelopen periode ook voor de nodige overgangsperikelen gezorgd 

De heer Killeen stelt dat Holland Rijnland een bijzondere organisatie is. Alles bij elkaar 
gaat er zo’n 100 miljoen euro door Holland Rijnland heen. Naast de reguliere stromen 
behelst de administratie bijvoorbeeld ook de jeugdzorg. Een aantal bijzondere 
regelingen zijn bij Holland Rijnland belegd, omdat ze niet bij de individuele gemeenten 
liggen. Dat betekent dat servicepunt ook bekend moet zijn met de verschillende 
regelingen die bij Holland Rijnland bestaan. Gebleken is dat servicepunt e.e.a. ten 
aanzien van de reguliere processen (salarissen etc.) goed voor elkaar heeft, de 
bijzondere stromen zijn een stuk lastiger. Het gaat bijvoorbeeld om 
subsidieontvangsten en verstrekkingen via de bankrekening van Holland Rijnland. 
Deze elementen vragen verdieping van de kennis bij Holland Rijnland en 
Servicepunt71. Op dit moment is die kennis te versnipperd.  
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Ten aanzien van de jaarrekening merkt de heer Killeen op dat het stuk een sterke 
mate van detail kent. Onder het programmaniveau worden allerlei dimensies geduid. 
In reguliere gemeentebegrotingen gaat de verantwoording tot programmaniveau. 
Mogelijkerwijs zou een lagere mate van details een lastenverlichting opleveren. Dat 
betekent niet dat afscheid genomen moet worden van de verschillende domeinen, 
maar mogelijkerwijs hoeft het niet zo gedetailleerd in de begroting die naar de 
provincie wordt verzonden. Als het DB en AB van Holland Rijnland hiermee akkoord 
gaan kan de begroting al per 2019 op een iets hoger niveau worden vastgesteld. Tot 
slot blijkt dat Servicepunt71 geen inzicht mag geven in de salarissen van de 
medewerkers bij Holland Rijnland. 

Samenvattend zegt de heer Killeen de jaarrekening zoals die er nu ligt goed te 
kunnen keuren. Er is wel een lijstje met verbeterpunten voor de komende jaren. Er zal 
met name moeten worden ingezet op het uitbreiden van de kennis in de interne 
organisatie/servicepunt71 ten aanzien van de bijzondere stromen. In het volgende 
PHO Bestuur en Middelen zal een eerste stuk worden voorgelegd hoe men met die 
punten aan de slag kan gaan. 

Mevrouw Bloemen brengt de algemene reserve aan de orde. In het voorstel staat dat 
er een maximale reserve is van € 250.000. In 2016 was er een negatief resultaat, op 1 
januari 2017 was het € 0,00. Volgens mevrouw Bloemen wordt in een risicoparagraaf 
begroot wat de risico’s zijn en wat nodig is. Mevrouw Bloemen zou dan ook graag zien 
dat de reserve uit het besluit wordt gehaald. De volgende keer kan worden bepaald 
dat de algemene reserve een directe relatie heeft met de risicoparagraaf. 

De heer Visser is blij dat de accountant ter verduidelijking aanwezig is. De heer Visser 
sluit aan op mevrouw Bloemen. Voor zover bekend is er geen sprake van risico’s 
derhalve past een reserve niet. Indien deze wordt gebruikt voor het opvangen van 
personeelslasten vraagt de heer Visser zich af of er geen betere manier is. 
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De heer Buijserd betoogt juist wel graag een reserve te zien. Het risico wordt 
benoemd in het stuk. Het eerste risico is de bedrijfsvoering, het tweede risico is 
personeel. Afgelopen jaar is er behoorlijk wat discussie geweest over de gevolgen van 
indexering van het loon. Gelukkig komt het tekort er niet omdat er minder geld wordt 
uitgegeven. De algemene reserve moet volgens de heer Buijserd nog wel geregeld 
worden in de financiële verordening. 

Mevrouw Bloemen stelt dat nu € 83.000 wordt gestort in de algemene reserve en een 
maximum van € 250.000 in de verordening wordt vastgesteld, waarbij vermeld dat de 
risico’s niet exact te vatten zijn. 

Mevrouw van der Wereld wenst niet meer af te storten dan nodig is voor het risico. 
Daarnaast dank voor alle inzet van de afgelopen maanden om de jaarrekening toch 
nog voor elkaar te krijgen. In de gemeente Kaag en Braassem zijn hier wel zorgen om 
geweest. 

De heer Dirkse vraagt zich af hoe de hoogte van de algemene reserve is bepaald. 
Verzoek is om uit te zoeken hoe hoog de algemene reserve moet zijn op basis van 
een risicoinventarisatie. In algemene zin ondersteunt de heer Dirkse de stelling van de 
accountant dat de begroting op een lager detailniveau kan worden vastgesteld. Dit 
zou ook richting de gemeenteraad het draagvlak ten goede komen. Aanbeveling is 
wel de toelichting te verbeteren. 

De heer Gardeniers merkt mede namens de gemeente Oegstgeest op dat het van 
belang wordt gehecht aan het afdekken van de risico’s. Dat kan via de algemene 
reserve. Wel graag een goede risicoanalyse onder de reserve. Gezien onder de 
aanwezigen ook enkele bestuurders van Servicepunt71 aanwezig zijn, kan worden 
toegezegd dat tenminste ten aanzien van de salarisverantwoording gekeken kan 
worden of aanpassingen mogelijk zijn. 



 

 

 

 
 

 

 
 

Nr. Agendapunt Besluit 

De heer Cramwinckel zegt graag een stabiel beeld te willen creëren in de 
gemeenschappelijke regeling, wel graag gebaseerd op een goede risicoanalyse. 

De heer van Velzen vraagt om een tussenrapportage die beter aansluit op het 
eindresultaat. De tussenrapportage biedt onvoldoende mogelijkheid om te sturen. De 
heer van Velzen waarschuwt voor het ongewenst opstapelen van reserves en risico’s. 
In de individuele projecten moet de risicoverevening plaatsvinden, overheveling naar 
de begroting is niet wenselijk. Het moet geen doel op zich worden.  

De heer van der Zwet stelt nu geen sluitend oordeel te kunnen vormen over de 
jaarrekening gezien het ontbreken van het rapport van bevindingen van de 
accountant. Vraag is ook wie voor de extra kosten van het extra werk van de 
accountant gaat betalen. 

De heer Killeen antwoordt dat de algemene reserve veel vragen oproept. De 
algemene reserve is bedoeld om bepaalde risico’s goed af te dekken. De gemeenten 
kunnen zelf bepalen wat de omvang is en hoe die wordt onderbouwt. Ten aanzien van 
het tekort bij de TWO merkt de heer Killeen op dat het de kosten voor het beheer van 
de TWO betreft, geen tekort in de jeugdzorg. 

De heer Hulst merkt op dat in de administratie de term ‘reserve’ terugkomt. Als 
organisatie is nooit gezamenlijk afgesproken deze te verwerken. Uitgezocht zal 
worden of er een juridische grondslag is voor het instellen van de algemene reserve. 
Belangrijker is het motief. Doel is om kleine minnen in de bedrijfsvoering op te kunnen 
vangen, niet bedoelt om projectrisico’s op te vangen. Als Holland Rijnland zo een 
kleine reserve kan opnemen, hoeft deze niet te worden opgenomen in de 
gemeentelijke begroting.  

De heer Mol concludeert dat het PHO niet tegen het instellen van een algemene 
reserve is, maar wel helder moet zijn waar dit voor wordt ingezet. Definitieve 
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besluitvorming zal plaatsvinden in het DB en AB. Voor het AB zal een heldere tekst 
worden opgenomen over de inzet van het risico. Volgende keer, wanneer verder 
wordt gesproken in voorbereiding op de nieuwe begroting dan ook een voorstel voor 
het PHO zodat verder kan worden gesproken.  

05 Tussentijdse rapportage 
Voorstel: 
Het Dagelijks Bestuur te adviseren om de Tussentijdse Rapportage 2018 
en de bijbehorende begrotingswijziging voor te leggen aan het Algemeen 
Bestuur. 

Complimenten van de heer Buijserd.  

Er zijn enkele vragen gesteld over de afwijkingen. 

De heer Hulst stelt dat hij de vragen over afwijkingen wel had verwacht. De 
budgethouders en projectleiders zijn op de huid gezeten voor een betere prognose. 
Uiteindelijk blijkt aan het einde van het jaar dat we niet alles hebben kunnen doen dat 
we wilde realiseren. Daarnaast is expliciet gelet op het onderdeel TWO. Grote speler 
in de vorige Turap. Nu is er meer grip op en meer informatie over in de loop van het 
jaar. Vorig jaar was ook een jaar met veel extra budgetten die zijn opgepakt. 
Gemeenten hebben geld bijeengelegd voor projecten. Die tijd is ook ten koste gegaan 
van dingen die we normaal doen. Misschien hadden we niet moeten proberen dat met 
eigen personeel uit te voeren. Nu twee extra taken: energieakkoord en de 
werkagenda jeugd. Jeugd heeft extra veel capaciteit om zeker te weten dat dat 
onderdeel goed gaat lopen. 

De heer Mol vult aan dat wanneer we komen tot verbeteringen in het proces het ook 
de bedoeling is dat de Turap een tranche eerder uitkomt. Dan is er meer ruimte om bij 
te sturen. 

06 Herziening organisatieverordening 2017 
Voorstel: 
Het Dagelijks Bestuur te adviseren de 1e herziening van de 
Organisatieverordening Holland Rijnland 2017 ter vaststelling aan het 
Algemeen Bestuur voor te leggen, waarmee vervanging van de secretaris
directeur bij verhindering of ontstentenis wordt vastgesteld conform het 

Het is een pragmatisch voorstel. Het gaat om de aanpassing van één artikel, mocht 
de unieke situatie zich voordoen dat de secretaris-directeur ziek is en er geen 
vervanger beschikbaar is. In een dergelijk geval kan met deze aanpassing toch een 
vervanger worden aangewezen door het DB. 
Akkoord. 
Met dien verstande dat er nog een controle gebeurt aan de hand van de WGR. 
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bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling. 

07 Reglement van orde AB 
Voorstel: 
Het Dagelijks Bestuur te adviseren de vierde wijziging van het Reglement 
van orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van Holland 
Rijnland, inhoudende het schrappen van de verplichting van de vrijwel 
woordelijke verslaglegging (artikel 10 lid 2 sub f), ter vaststelling voor te 
leggen aan het Algemeen Bestuur. 

Geen vragen en opmerkingen 

08  Rondvraag en sluiting De portefeuillehouders verzoeken om een efficiëntere organisatie van de regiodag. De 
huidige planning zorgt ervoor dat de portefeuillehouders niet bij de vergadering naar 
wens aanwezig kunnen zijn (PHO Economie en Leefomgeving tegelijkertijd met PHO 
Bestuur en middelen). 

Vastgesteld in de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen van Holland Rijnland van november 2018. 

de secretaris,       de voorzitter, 


