Datum
Tijd
Locatie
Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
Hillegom
Hillegom
Hillegom
Kaag en Braassem
Kaag en Braassem
Katwijk
Katwijk
Leiden
Leiden
Leiden
Leiderdorp
Leiderdorp
Lisse
Lisse

Besluitenlijst Ambtelijk HRL_Algemeen Bestuur
13-03-2019
20:00 - 23:00
OEG_Gemeentehuis Oegstgeest
F.J.H. van Zuylen
C.J. van Velzen
J.W.E. Spies (DB-lid)
C.H. Langeveld
A. van Erk
F.Q.A. van Trigt (DB-lid)
K.M. van der Velde-Menting
P.C. van der Wereld-Verkerk
C.L. Visser
S. Spek
F. Zeggelt
M. de Crom
H.J.J. Lenferink
M. van Beek
E. Filemon
C.P.M. van der Zwet
A.G.M. Mesman

Nieuwkoop
Nieuwkoop
Nieuwkoop
Noordwijk
Noordwijk
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Teylingen
Teylingen
Teylingen
Voorschoten
Voorschoten
Voorschoten
Zoeterwoude
Zoeterwoude
Holland Rijnland

C.A.G.M. Egberts
I. de Ridder
B.M.J. Wolters (DB-lid)
R. Brouwer
R. ter Hark
E. Bus
E. Creemers
E.R. Jaensch (DB-lid)
G.A. Koot
J.J. van Doesburg
A.L. van Kempen (DB-lid)
R. Zoetemelk
S. van den Dool
N. Mol (DB-lid)
R.F. Bouter
A. Bakx
L.A.M. Bakker

01

Opening en vaststelling agenda
Besluit
Er is een vacature in de auditcommissie.
Dhr Koot is beschikbaar als kandidaat.
Het Algemeen Bestuur stemt hier mee in.

02

Verslag Algemeen Bestuur 17-10-2018
Besluit
Akkoord

03

Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen//
Uitgegane stukken/Verslagen
Besluit
Mededeling dhr van Trigt over het Transformatiefonds Jeugd:
Een aankondiging dat er tussen deze en de volgende vergadering van het AB er
schriftelijk zal worden geconsulteerd over de manier van omgaan met het
transformatiefonds jeugd. Holland Rijnland heeft 3,4 toegezegd gekregen om de
transformatie aan te jagen. Het is een goed idee om dat via Holland Rijnland te
doen en sluit aan bij het beleidsteam, maar is wel een besluit van het AB voor
nodig. Omdat er al plannen liggen die uitgevoerd kunnen worden is het niet
wenselijk om te wachten op de volgende geplande vergadering van het AB.
Geen vragen.
Geen opmerkingen over brief auditcommissie.
De brief zal ook aan de orde komen bij agendapunt.
Naar aanleiding van de brief heeft dhr Mol contact gehad met voorzitter
auditcommissie en de band wordt beter.

04

Actualisatie van de Financiële verordening, de Controleverordening en het
normenkader voor de jaarrekening 2018
Besluit
Akkoord, met inachtneming van de toezegging van de portefeuillehouder dhr
Mol,
dat er verder werkt wordt richting een dusdanig lichte P&C cyclus dat een
tussentijdse rapportage voor de zomer wel mogelijk is, en dat er in ieder geval dit
jaar voor de zomer een doorkijk geboden zal worden.

05

Kaderbrief 2020
Besluit
Akkoord.

Toelichting
Er is gesproken met de Financiële Werkgroep GR over de indexering. Het is nog
niet gelukt tot één standpunt te komen. De werkgroep heeft aangegeven tijd
nodig te hebben er naar te kijken en of er aanpassingen gaan komen. Wij willen
wel graag snel, want we moeten door met begroting.
06

Actualisatie kantorenstrategie 2019-2024
Besluit
Akkoord,
met dien verstande dat er een kleine toevoeging aan aanbiedingsbrief wordt
gedaan dat Leiden al iets doet in 2019 aan het stationsgebied en omstreken.

07

Brief aan provincie over opwekking duurzame energie
Besluit
Akkoord,
met tegenstemmen van Leiden en Oegstgeest.

08

Rondvraag en sluiting
Besluit
Dhr Filemon vraagt wat het huidige standpunt is van Oegstgeest over de 25%
sociale woningbouw.
Dhr Bus antwoordt dat het nog in de raad wordt besproken en dat er nog geen
besluit is genomen.
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