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MEMO 
 
 
Postregistratienummer:  Z/14/000512/16061 
Aan:     gemeenteraad Leiderdorp, college van burgemeester en 
wethouders 
CC:     Griffie, MT, CT, intern overleg Holland Rijnland 
Van:     Arnoud Nierop  
Datum:    1 december 2014 
Betreft:    Holland Rijnland Algemeen Bestuur, ambtelijke 
annotatie voor vergadering 17 december 2014 
 
 

 
Bijgaand treft u de ambtelijke annotatie aan voor de voorbereiding van de AB vergadering 
Holland Rijnland. Deze advisering krijgt u om het standpunt van de delegatie van Leiderdorp 
te bepalen in uw raadsvergadering van 9 december. 
 
Link naar de stukken: 
  
https://dl.dropboxusercontent.com/u/24686599/AB-

stukken%20dd%2017%20december%202014.pdf 
  
  
De vergadering vindt plaats op: 
  
Woensdag 17 december 2014 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: Gemeentehuis Alphen aan den Rijn  
Stadhuisplein 1 
2405 SH Alphen aan den Rijn  
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Arnoud Nierop  
 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/24686599/AB-stukken%20dd%2017%20december%202014.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/24686599/AB-stukken%20dd%2017%20december%202014.pdf
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Agenda en stukken Algemeen Bestuur 17 december 2014, 
20.00 uur, gemeentehuis Alphen aan den Rijn 

 
 
 

Agendapunt 04  
Nieuwe bestuurlijke 
organisatie Holland 
Rijnland (Kracht15) 
 
 

Contactpersoon: Arnoud Nierop, 5454836 

Essentie voorstel Herbevestigen Besluit 5 maart 2014 met richtinggevende uitspraken voor 

nieuwe regionale samenwerking en consultatie vragen over nieuwe 

bestuurlijke organisatie  

Belang 

Leiderdorp 

Een krachtige en strategische netwerkorganisatie die de belangen van de 

regio kan behartigen. Afschaling van de huidige (uitvoerende) taken en 

focus op platformfunctie en lobby. 

Opmerkingen De raad heeft in het politiek forum over dit onderwerp gesproken en een 

zienswijze voor de delegatie opgesteld 

Advies  

 

AB 17 december 2014 

Agendapunt 5 

begrotingswijziging 

2015 en 2016 voor 

opdrachtgeverschap 

jeugdhulp 3D en 

agendapunt 6       

Financiën jeugdhulp 

Contactpersoon: Arnoud Nierop 5454836 

Essentie 

voorstel 

 

 

Omdat per 1 januari 2015 de jeugdzorg wordt overgedragen van de 

provincies aan de gemeenten hebben de gemeente Leiden, Leiderdorp, 

Oegstgeest en Zoeterwoude verzocht het opdrachtgeverschap door 

Holland Rijnland te laten uitvoeren. In dat kader wordt hier een aantal 

financiële zaken geregeld (verhoging aanloopkosten inrichten 

opdrachtgeverschap 2014 en exploitatiekosten 2015 

opdrachtgeverschap).   

Belang 

gemeente 

 

 

Het belang van gemeenten is hierbij dat de organisatie van jeugdhulp 

geregeld is en betaald kan worden. 
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Opmerkingen 

 

 

Agendapunt 5. De nota is afgestemd met de projectcontroller van de 

3D’s. Het uitvoeringsbedrag is conform het besluit over de begroting 

jeugdhulp van het PHO sociale agenda augustus (en oktober) 2014. 

Verwacht wordt dat de realisatie van de uitvoeringskosten hoger uit zal 

komen vandaar dat er een reservering van € 200.000 op de post 

onvoorzien is opgenomen. 

 

In de voorgestelde begrotingswijziging behorend bij agendapunt 5 staat : 

“naar aanleiding van bovengenoemd voorstel de programmabegroting 

voor het jaar 2014 als volgt te wijzigen” dit moet voor het jaar 2015 en 

2016 zijn.”   

 

N.B. 

BTW op de jeugdhulp blijft een discussie in de regio. Hier is door BTW-

experts vanuit SP71 op geadviseerd. Zij zien geen noemenswaardig 

risico in de gekozen constructie. BTW kan via het BTW compensatiefonds 

teruggevorderd worden. 

Het is een zeer beperkt risico dat ook over de jeugdhulp-gelden zelf BTW-

plicht geldt. De jeugdhulpverlening is vrijgesteld van BTW. Mocht toch de 

belastingsdienst anders bepalen, dan is altijd fallback optie mogelijk, 

maar niet op voorhand nodig daarop voor te sorteren. 

 

Agendapunt 6. De voorgestelde begrotingswijziging 2014 voor financiën 

jeugdhulp, gehorend bij agendapunt 6, klopt.  

 

Suggestie is op te nemen in dit voorstel om eventueel de bevoorschotting 

na een half jaar aan te passen als blijkt dat de uitgavenstroom niet in 

overeenstemming is met de kosten. 

advies Instemmen;  

 

Agendapunt 06 
Financiën Jeugdhulp 
 
 

Contactpersoon: Arnoud Nierop, 5454836 

Essentie voorstel Holland Rijnland gaat in opdracht van 13 gemeenten het 
Opdrachtgeverschap Jeugdhulp verzorgen. Holland Rijnland besteedt het 
onderdeel Technisch opdrachtgeverschap uit aan het Servicepunt 71 te 
weten: Betalingen, de financiële administratie en contractmanagement. 
Dit moet worden voorbereid door SP71. Deze dienst is BTW belast, wat 
via de transparantieregeling voor gemeenten compensabel is (BCF) 

Belang 

Leiderdorp 

De samenwerkende gemeente, exclusief Voorschoten, hebben Holland 
Rijnland verzocht het opdrachtgeverschap voor Jeugdzorg op zich te 
nemen.  

Opmerkingen Financiën Jeugdhulp in dit voorstel uitgelicht, om duidelijk onderscheid te 
maken dat dit voorstel betrekking heeft op begroting 2014. 
De gemeenten hebben eerder een bijdrage gedaan van € 350.976,- het 
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deel uit budget “Invoeringsmiddelen Jeugdhulp”. Hierin was eerder nog 
niet opgenomen de BTW van € 73.705, die Holland Rijnland verschuldigd 
is. Incidenteel: begrotingsjaar 2014 

Advies  

 

Agendapunt 7 
Managementrapportage 
2014 
 
 

Contactpersoon: Arnoud Nierop, 5454836 

Essentie voorstel Het betreft de MARAP 2014 die informatie bevat t/m 31 juli 2014. De 

essentie is dat er incidenteel externe middelen (niet afkomstig van de 

aangesloten gemeenten bij Holland Rijnland) toegevoegd worden aan de 

begroting van Holland Rijnland 2014. 

Belang 

Leiderdorp 

Het onder andere op een juiste manier verwerken van aanpassingen in 

de begroting zodat gemeenten niet onverwacht met grote tegenvallers 

worden geconfronteerd. 

Opmerkingen Algemeen: de MARAP is erg beknopt, iets meer uitleg vergroot de 

toegankelijkheid.  

Specifieke opmerkingen: 

1. het is bij het onderdeel subsidies niet duidelijk wat er bedoeld 

wordt met de zin dat Holland Rijnland een aantal nieuwe 

begrotingen ter beschikking heeft gekregen en wat ze ervoor gaan 

doen. 

2. de tekst bij Kracht15 is zeer beknopt en er ontbreekt informatie 

over de bezuinigingstaakstelling van 25% die weliswaar pas vanaf 

2015 van toepassing is op de inwonersbijdrage, maar wel erg 

belangrijk is. Een vooruitblik hierover in de MARAP is wenselijk. 

3. Het is lastig financieel een aansluiting te maken tussen het 

onderdeel subsidies en de tabel opgenomen bij onderdeel d van 

de MARAP. 

4. Het jongerenloket wordt correct verwerkt en houdt een lagere 

bijdrage van de gemeenten in. 

5. De bijgevoegde begrotingswijziging (bijlage 1) is niet te koppelen 

aan de informatie zoals opgenomen in de MARAP. 

Per saldo hebben de financiële effecten van deze MARAP geen invloed 

op de gemeentelijke bijdrage voor 2014.   

 

Advies 1. Gezien het feit dat er geen directe financiële gevolgen zijn voor de 

aangesloten gemeenten bij Holland Rijnland is het advies in te 

stemmen met de financiële effecten die voortvloeien uit de 

MARAP 

2. Het advies is de MARAP toegankelijker te maken door ondermeer 
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rekening te houden met bovenstaande punten.   

 

Agendapunt 8  
Treasury Statuut 2014 
 
 

Contactpersoon: Arnoud Nierop, 5454836 

Essentie voorstel Het beoogde effect van het Treasurystatuut samenwerkingsorgaan 

Holland Rijnland 2014 is het sturen en beheersen van, het verantwoorden 

over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de 

financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden 

risico’s door Holland Rijnland. 

Belang 

Leiderdorp 

Het belang van gemeenten aangesloten bij Holland Rijnland is dat 

Holland Rijnland werkt met goede uitgangspunten voor het ”beheer” van 

middelen / dat er doelmatig met gemeenschapsgeld wordt omgegaan. 

Niet uit het statuut blijkend, maar wel relevant is de manier waarop 

Holland Rijnland omgaat met een (tijdelijk) overschot aan liquide 

middelen ten opzichte van een tekort dat er bij de gemeenten aan liquide 

middelen is. Bij de opmerkingen wordt dit uitgebreider aan de orde 

gesteld. 

Opmerkingen 2 onderdelen zouden de werking van het statuut versterken. de essentie 

van de punten is aangegeven. Vanuit SP71 zijn details aan te leveren 

aan Holland Rijnland. voor de advisering van het AB gaat dat te ver de 

diepte in. 

 

Schatkistbankieren 

Een overweging is dat Holland Rijnland het tijdelijke overschot aan liquide 

middelen uitleent aan gemeenten. Dat mag Holland Rijnland doen, omdat 

de provincie Zuid-Holland de toezichthouder is. Schatkistbankieren levert 

HR weinig tot niets op, terwijl gemeenten op kortlopende leningen relatief 

hoge rentepercentages betalen. Onderling lenen sluit aan bij art. 2, lid 4 

waarbij expliciet wordt gemeld dat er getracht wordt binnen de wettelijke 

kaders een zo gunstig mogelijk renteresultaat te behalen. 

Bevoegdheden hoofd middelen, beheer en control 
N.a.v. artikel 15 Bevoegdheden:   
duidelijk moet blijken dat enkel  leningen met een looptijd korter dan 1 
jaar mogen worden aangetrokken door het hoofd Middelen, Beheer en 
Control.   
 

Advies Instemmen en daarbij het betrekken van bovenstaande opmerkingen. 

 

Agendapunt 9 
Financiële Verordening 

Contactpersoon: Arnoud Nierop, 5454836 
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2014 
 
 

Essentie voorstel Door een aantal wijzigingen in wet- en regelgeving en een aantal 

beleidsmatige ontwikkelingen dient een nieuwe Financiële verordening 

te worden opgesteld. Het betreft de invoering van de Wet houdbare 

overheidsfinanciën (wet Hof), het invoeren van het schatkistbankieren 

en wijziging van Hoofdstuk 4b Mededingingswet (Overheden en 

overheidsbedrijven). De wet Hof heeft voor onze organisatie geen 

gevolg als gevolg van de vrijstelling IV3 (informatie voor derden). Het 

schatkistbankieren is geregeld in het nieuwe Treasurystatuut 2014. 

De grootste aanpassing betreft de gevolgen van de Mededingingswet. 

In de onderhavige verordening is in verband hiermee artikel 9 Prijzen 

economische activiteiten opgenomen. 

 In te stemmen met de Financiële verordening samenwerkingsorgaan 

Holland Rijnland 2014. 

 Onder voorbehoud van positief advies van het PHO Bestuur en Middelen 

het Algemeen Bestuur op 17 december 2014 voor te stellen de 

Financiële verordening samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2014 

vast te stellen 

Aanpassing financiële verordening .a.v. wijzigingen in wet- en 

regelgeving. Met name van belang is de wijziging in de 

mededingingswet. 

Belang 

Leiderdorp 

Waarborgen dat wordt voldaan aan de eisen van rechtmatigheid, 

verantwoording en controle door het formuleren van richtlijnen en 

voorschriften ter bewaking van de (financiële) beheersorganisatie 

in verordening ex artikel 212 Gemeentewet. 

Opmerkingen De verordening klopt. Wel is het verzoek rekening te houden met het 

volgende. Uit het voorstel blijkt niet in hoeverre Holland Rijnland taxeert 

of er daadwerkelijk economische activiteiten zijn binnen Holland 

Rijnland waar de Gemeenschappelijke Regeling risico loopt om door de 

ACM (Autoriteit Consument en Markt) een boete opgelegd te krijgen 

omdat zij economische activiteiten verrichten onder de integrale 

kostprijs. Het beperkt zich nu tot een procesvoorstel. Het advies is na te 

gaan of zo’n verkenning van economische activiteiten waar de GR risico 

loopt al is uitgevoerd en zo ja dit op te nemen in de adviesnota en zo 

niet deze te laten uitvoeren. 

 

Advies instemmen 

 
 

Agendapunt 10 
Uitvoering aanbevelingen 
Rapport Gezamenlijke 

Contactpersoon: Arnoud Nierop, 5454836 
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Rekenkamercommissies 
inzake 
het RIF 
 

Essentie voorstel Bespreking van het rapport, de aanbevelingen van de 

gemeenteraden en het standpunt van het DB daarover. 

Belang Leiderdorp De Leiderdorpse rekenkamer heeft meegewerkt aan dit onderzoek. 

Opmerkingen De raad van Leiderdorp heeft over dit onderwerp in het politiek forum 

gesproken en zijn standpunt bepaald. belangrijke notie is dat niet 

alle rekenkamers hebben meegedaan met dit onderzoek én dat de 

Rijnstreekgemeenten (Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop) geen 

deelnemer zijn in het RIF Holland Rijnland. 

De raad heeft in het politiek forum over dit onderwerp gesproken en 

een zienswijze voor de delegatie opgesteld 

Advies  

 

Agendapunt 11 
Jaarverslag Regionaal 
Bureau Leerplicht 2013-
2014 
 

Contactpersoon: Maurice Molenaar 

Essentie voorstel Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) voert voor 12 gemeenten in 

Holland Rijnland de leerplichtwet en de Regionale Meld- en 

Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten uit. Het RBL is sinds 2007 

ondergebracht bij de Sociale Agenda van samenwerkingsorgaan Holland 

Rijnland. De uitvoering van de leerplichttaak en de RMC-functie zijn 

opgenomen in artikel 5.7 lid b van de Gemeenschappelijke Regeling 

Holland Rijnland. Het RBL doet jaarlijks verslag van  haar 

werkzaamheden in het jaarverslag RBL. Het jaarverslag is op 6 november 

2014 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. 

Discussie over de signalen die de uitvoering van de leerplicht- en RMC-

functie opleveren dienen tot input voor het lokale en regionale beleid op 

het gebied van jeugd, onderwijs, WMO en participatie in de 12 

gemeenten die het RBL bedient. 

Belang 

Leiderdorp 

Leiderdorp heeft deze taak overgedragen aan Holland Rijnland en kan via 

het AB mede richting geven aan de kaderstelling voor het RBL. 

Opmerkingen  Aanzienlijk meer verzuim dan vorig jaar. Deze stijging is in de hele 

regio waar te nemen. Toename verzuim komt doordat afspraken 

gemaakt zijn met mbo-instellingen over het melden van 

ongeloorloofd verzuim door niet-leerplichtige jongeren (18 t/tm 22 
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jaar) en verbeterde verzuimregistratie.  

 De verzuimregistratie van alle Leiderdorpse scholen is op orde. 

Afspraken met één school die de registratie de afgelopen jaren 

niet op orde had hebben gewerkt. 

 Definitieve cijfers over het aantal nieuwe VSV’ers zijn nog niet 

bekend (maart 2015). De voorlopige cijfers laten een toename met 

7 naar 49 zien in Leiderdorp. Dus in 2013/2014 zijn er 49 jongeren 

voortijdig met school gestopt. De verwachting is dat dit aantal nog 

daalt en in de buurt komt van het aantal nieuwe VSV’ers van vorig 

jaar (42).  

 Volgens deze indicatieve cijfers worden niet op alle 

onderwijsniveaus de maximale uitvalspercentages gehaald. Wel: 

onderbouw voortgezet onderwijs + bovenbouw VMBO. Niet: 

bovenbouw HAVO/VWO + MBO alle niveaus. Verwachting is dat 

het maximale uitvalspercentage in het MBO op niveau 2 wel 

gehaald wordt met de definitieve cijfers.  

 Tweederde van de opgestarte RMC-trajecten was voor VSV’ers. 

Eenderde voor niet VSV’ers, maar voor dreigende uitvallers. Het 

RBL geeft aan dat begeleiding van niet VSV’ers vaker tot een 

positief resultaat leidt.  

Advies Positief advies. Vooral discussie over: 

Welke maatregelen moeten worden genomen (door de regiegroep VSV) 

om de maximale uitvalspercentages op de andere niveaus wel / ook te 

halen? Waar moeten accenten worden gelegd? 

En voortzetten en doorontwikkelen van ingezette lijn van preventieve 

begeleiding RMC (van jongeren die nog niet uitgevallen zijn.  

 

Agendapunt 12 
Voorstel tot benoeming 
en het terugtreden van 
de secretaris-directeur 
van Holland Rijnland 
(Dit stuk zal worden 
nagezonden) 
 
 

Contactpersoon: Arnoud Nierop, 5454836 

Essentie voorstel  

Belang 

Leiderdorp 
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Opmerkingen  

Advies  
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Bijlage: 

MEMO 
 
 
Postregistratienummer:  Z/14/006974/14595 
Aan:     Griffie 
CC:     College van Burgemeester en wethouders, MT 
Van:     Arnoud Nierop  
Datum:    1 december 2014 
Betreft:    bespreekmemo #Kracht15 naar aanleiding van brief 
Dagelijks Bestuur Holland Rijnland aan raad Leiderdorp 
 
 

 

  
Gesprek raad en college Leiderdorp in politiek forum 18 november 
2014 over bestuurlijke organisatie Holland Rijnland #Kracht15 nav 
brief 9 oktober 2014 
 

De herprofilering van Holland Rijnland onder de werknaam #Kracht15 is gaande. Het 
Dagelijks bestuur (DB) heeft de gemeenteraden een brief gestuurd ter voorbereiding op de 
vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van 17 december 2014. Daarin vraagt het DB 
aan de AB delegaties van de gemeenten de eerder gemaakte richtinggevende uitspraken  
over de nieuwe inrichting van Holland Rijnland te herbevestigen. Tevens legt het DB de 
raden een aantal aanvullende vragen voor die tijdens de collegewerkconferentie van 10 juli 
2014 naar voren zijn gekomen en die binnen de beantwoordingssfeer van de raden liggen.  
 
Wat vooraf ging 
Het college heeft u op 17 september een raadsinformatiebrief verzonden over deze 
collegewerkconferentie (Z/14/003904/10765) waarin het college een terugkoppeling geeft en 
de standpunten weergeeft die het college heeft ingenomen tijdens deze bijeenkomst. 
Aanleiding voor #Kracht15 is de notie dat binnen Holland Rijnland de belangrijkste projecten 
in de bestuurlijke besluitvormingsfase gepasseerd zijn. De belangrijkste 
samenwerkingsthema’s verschuiven van de ruimtelijke naar de sociale agenda. Tevens is er 
de ontwikkeling dat meer samenwerking op de schaal van de subregio’s plaatsvindt. Die 
notie vraagt om een herbezinning op de samenwerkingsagenda Holland Rijnland. De 
noodzaak van krachtenbundeling in belangenbehartiging en platformfunctie blijft bestaan. het 
zwaartepunt van de samenwerking verschuift van de hele regio Holland Rijnland naar de 
subregio’s (Bollenstreek, Leidse regio, Rijnstreek).  
 
#Kracht15 is de herprofilering van Holland Rijnland om de organisatie van de 
gemeenschappelijke regeling te richten naar deze ontwikkeling. De discussie over de nieuwe 
rol en taak van Holland Rijnland wordt gevoerd, terwijl de samenwerking (met name in het 
sociale domein) volop doorgaat. De discussie over de herprofilering van Holland Rijnland is 
2,5 jaar geleden gestart en verloopt niet altijd even voortvarend. Dat geeft onzekerheid voor 
de medewerkers van Holland Rijnland over hun toekomst én onduidelijkheid over nieuwe 
ontwikkelingen op taak niveau van Holland Rijnland en de subregio’s.  
 
Met de herbevestiging van de eerder gemaakte afspraken wordt de nieuwe koers van 
Holland Rijnland door de raden onderschreven en kan de inrichting van de nieuwe 
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organisatie vorm krijgen en de nieuwe taakinvulling leiden tot een verlaging van de 
inwonerbijdrage van minimaal 25% tov de begroting Holland Rijnland 2013. In de nieuwe 
situatie bepalen gemeenten zelf welke taken op welke schaalniveau worden uitgevoerd. 
Daaraan blijven kosten verbonden, waarbij het uitgangspunt is dat deze andere manier van 
samenwerken leidt tot kostenreductie. Dat betekent dat de verlaging van de inwonerbijdrage 
voor het samenwerkingsverband Holland Rijnland niet 1 op 1 als bezuiniging in de begroting 
doorgevoerd kan worden. Samenwerking blijft nodig, waarbij de afweging wordt gemaakt op 
welk schaalniveau de samenwerking tot het beste resultaat leidt. 
 

A. Herbevestiging gevraagd van eerdere afspraken 
Het Algemeen Bestuur heeft op 5 maart 2014 in een overdrachtsdocument een aantal 
richtinggevende uitspraken gedaan met betrekking tot de verdere regionale samenwerking. 
Aan de nieuwe gemeenteraden wordt gevraagd of zij deze uitspraken onderschrijven. 
Daarom 
zal in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 17 december een voorstel voor de 
herbevestiging van de onderstaande voorstellen worden voorgelegd. 
 
Het besluit van 5 maart komt op deze vijf uitspraken neer: 

1. De bestuurlijke ambitie om in het ruimtelijke, economisch- en sociaal domein samen 
te werken; 

2. Het vernieuwen van de gemeenschappelijke regeling, met voor wat betreft het fysiek 
domein een lichter takenpakket en v.w.b. het sociaal domein een aangepast 
takenpakket;  

3. Het inzetten van Holland Rijnland voor gezamenlijke lobby en belangenbehartiging 
(zoals gesprekken met andere overheden) waarbij ruimte moet zijn om kansen voor 
de regio gezamenlijk op te pakken;  

4. Het uitvoeren en afronden van Programma van Afspraken / RIF-projecten;  
5. De ambitie van gemeenten om meer op het niveau van de clusters of individuele 

gemeenten samenwerking te organiseren. De samenwerking op regionaal niveau 
moet complementair zijn aan de samenwerking op clusterniveau. Op deze wijze 
voorkomen we dat onderwerpen dubbel worden opgepakt of dat onderwerpen tussen 
wal en schip belanden en blijven liggen; 

Advieslijn: De afspraken die op 5 maart zijn gemaakt in het AB kunnen nog steeds als 
leidend worden beschouwd in de herprofilering van het samenwerkingsverband Holland 
Rijnland. Er hebben zich geen grote ontwikkelingen voorgedaan die op dit moment tot een 
andere conclusie leiden.  
 
Opmerking: ‘meer clustersamenwerking’ betekent niet dat dit onder de paraplu van HR 
plaatsvindt. Gemeenten bepalen zelf welke taken op welke schaal worden uitgevoerd en zijn 
dus zelf verantwoordelijk dat niets ‘tussen wal en schip’ valt. Het is geen 
verantwoordelijkheid van het DB om monitorend bezig te zijn in de clustergewijze 
samenwerking. 
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B. Aanvullende vragen ter beantwoording op 17 december 2014 
Tijdens de regionale werkconferentie op 10 juli is afgesproken dat de gemeenteraden 
expliciet gevraagd wordt zich over een aantal voorstellen uit te spreken. Deze voorstellen 
gaan allemaal over de bestuurlijke organisatie van het Algemeen Bestuur en het betrekken 
van de gemeenteraden bij het regionale samenwerken. In de begeleidende notitie “Holland 
Rijnland 2015, naar een flexibele samenwerking” worden onderstaande voorstellen nader 
toegelicht. 
 
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 17 december willen wij graag van u 
horen hoe u denkt over de onderstaande voorstellen (1 t/m5); 
 
 

1. De kleinere omvang van het Algemeen Bestuur. 
Het Algemeen Bestuur bestaat nu uit 47 leden. Omdat het karakter en het aantal 
taken van de samenwerking vermindert, wordt voorgesteld om het Algemeen Bestuur 
te verkleinen tot 2 leden per gemeente. 
 
Het verkleinen van het Algemeen Bestuur hoeft niet tot bezwaren te leiden. Het huidige 
aantal leden is gerelateerd aan het aantal inwoners van de betreffende gemeente. De 
vertegenwoordigers in het AB verwoorden het standpunt van de gemeenten en kennen 
daarbij een stemverhouding ook weer gerelateerd aan de gemeentegrootte. Gemeente 
Leiden kent al jaren een beperking van zijn AB delegatie. Minder mensen, zelfde 
stemgewicht.  
 
Advieslijn: Een kleinere omvang in mensen aan de vergadertafel van het AB leidt niet tot 
minder invloed en een mindere besluitvorming. Het is aan de gemeenten zelf te beoordelen 
met hoeveel mensen zij aan tafel willen zitten (wel gemaximeerd). De minimale afvaardiging 
hoeft niet in het  
Reglement te worden vastgelegd. Per gemeente geldt een stemverhouding, niet per 
persoon. 
 
Nb. AB vergaderingen zijn openbaar en het daarom voor iedere belangstellende vrij staat 
aanwezig te zijn. 
 
 

2. De eenduidige samenstelling van het Algemeen Bestuur. 
Het Algemeen Bestuur bestaat nu uit delegaties die wisselend zijn samengesteld uit 
burgemeesters, wethouders en/ of raadsleden. Door de wisselende samenstelling is er 
sprake van een wisselende informatiepositie. Voorgesteld wordt om te komen tot een 
eenduidige samenstelling van het Algemeen Bestuur en te kiezen of voor raadsleden 
of collegeleden of voor een gemengd samengestelde delegatie. En daarbij de vraag of 
er commitment bestaat voor een meerderheidsbesluit over deze samenstelling, ook al 
is heeft dat niet de eigen voorkeur. 
 
In de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland staat het op dit moment vrij aan alle 
gemeenten om zelf te bepalen hoe zij de vertegenwoordiging organiseren. Leiderdorp heeft 
ervoor gekozen om met een gemengde samenstelling zich te laten vertegenwoordigen in het 
AB. Katwijk daarentegen heeft besloten dat dit een taak is van het college en dat de raad het 
college ter verantwoording roept als dat nodig is. De discussie over hoe de samenstelling in 
het AB is georganiseerd is een hardnekkige. Visies op de samenstelling lopen uiteen. Keer 
op keer wordt geconcludeerd dat het aan de gemeenten zelf is om daarover een standpunt 
in te nemen. En zo staat het ook sinds aanvang in de regeling beschreven. 
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Alleen raadsleden in het AB kan sowieso niet, omdat het DB van de regeling altijd uit 
collegeleden moet bestaan. En dat DB wordt gekozen uit het AB. De keuze van de raden 
kan dan alleen zijn dat het AB van de regeling slechts uit collegeleden bestaat. Vanwege 
zowel de kaderstellende bevoegdheden van het AB alsmede betrokkenheid bij strategische 
afwegingen is vertegenwoordiging van de raad wenselijk. Dus geen collegevariant. 
 
Advieslijn: Het karakter van de gemeenschappelijke regeling (strategische 
belangenbehartiging en platformfunctie) verandert niet. Daardoor bestaat er voor Leiderdorp 
op dit moment geen reden om de huidige samenstelling van de delegatie in het Algemeen 
Bestuur aan te passen. De keuze is aan de gemeenten (colleges en raden gezamenlijk). 
Daarom ligt het niet voor de hand zich te committeren aan een meerderheidsbesluit over de 
toekomstige samenstelling als dat besluit niet de eigen voorkeur van Leiderdorp 
onderschrijft. 
 
 

3. Een extra lid in het Algemeen Bestuur voor delegaties met een lid in 
het Dagelijks Bestuur. 
De Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) schrijft voor dat het Dagelijks Bestuur 
gevormd moet worden uit leden van de colleges van burgemeester en wethouders en 
lid moeten zijn van het Algemeen Bestuur. Op dit moment maken de leden van het 
Dagelijks Bestuur onderdeel uit van de gemeentelijke delegaties aan het Algemeen 
Bestuur. Dit leidt er toe dat leden van het Dagelijks Bestuur naast het regionaal 
belang ook het “eigen” gemeentelijk belang in het Algemeen Bestuur moeten 
vertegenwoordigen. Om deze rollen te scheiden wordt voorgesteld om de leden van 
het Dagelijks Bestuur als extra leden toe te voegen aan het Algemeen Bestuur met 
een minimaal stemgewicht. 
 
Bovenstaande beschrijving onder punt 3 is sinds jaar en dag al gebruik en geconstateerd. 
Een extra lid lost dit niet op. de WGR is een monistisch systeem. Het AB bestaat uit 
vertegenwoordigers namens gemeenten. Een extra AB lid voor de gemeenten die een DB lid 
leveren, zorgt er primair voor dat als het DB naast elkaar aan tafel zit, het andere AB lid niet 
alleen zit. Met een extra lid voor DB leverende gemeenten wordt een dualistisch stelsel 
getracht uit te voeren. 
Het voorstel in punt 3 komt voort uit de “scheiding der petten” discussie. Kan je als DB lid 
voor zijn en als AB lid tegen. Ja, dat kan. In het eerste geval vertegenwoordig je de GR, in 
het tweede geval vertegenwoordig je je gemeente. Het is meer een gevoelskwestie.  
 
Advieslijn: het voorgestelde in punt 3 lijkt een wat gekunstelde oplossing. Strikt genomen is 
het niet nodig. De rol en taakopvatting van AB en DB lid moet dan wel voor iedereen duidelijk 
zijn. Daarnaast is het de vraag of het DB (zoals nu gebruikelijk is) naast elkaar aan tafel 
moet zitten om daarmee “zichtbaar en te onderscheiden” te zijn van de rest van het AB. 
Als wordt gekozen voor een kleiner AB met 2 leden per gemeente leidt dat niet tot een 
noodzaak voor de DB lid leverende gemeenten om een extra lid af te vaardigen. 
 



*Z0034AC88C3* 
 

4. De frequentie van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur 
terugbrengen naar minimaal 2 keer per jaar. 
De gemeenschappelijke regeling schrijft nu voor dat het Algemeen Bestuur minimaal 4 
keer per jaar vergadert. Minder taken maakt het mogelijk om het aantal 
vergaderingen terug te brengen naar twee keer per jaar. 
 
Advieslijn: met minder taken en een andere samenwerking die meer gericht is op de 
subregio’s en de daarbinnen voortvloeiende afstemming, lijkt dit een prima suggestie om te 
volgen en de regeling daarop aan te passen. Indien dringend noodzaak kan het AB altijd een 
extra keer bijeen worden geroepen. 
 
 

5. De frequentie van het aantal regionale congressen verhogen tot 
minimaal 2 keer per jaar. 
Vanuit verschillende gemeenten is aangegeven dat er wel meer behoefte bestaat aan 
ontmoeting, kennisdeling en netwerken op regionale bijeenkomsten. Voorgesteld 
wordt om de frequentie van de regionale congressen te verhogen van minimaal 1 keer 
per jaar naar minimaal 2 keer per jaar. 
 
De kracht van de samenwerking zit in de (in)formele ontmoeting. De basis van het 
Leiderdorps model ligt ten grondslag aan deze notie. Kennisdelen, elkaar ontmoeten en 
zorgen voor een gelijk informatieniveau leidt tot een goed begrip van standpunten en een 
krachtige visie op samenwerking. Mits goed voorbereid en uitgevoerd is de organisatie van 
een regionaal congres een krachtig instrument. Die ontmoetingen kunnen georganiseerd 
worden door Holland Rijnland. Raden kunnen ook zelf het initiatief nemen om bijeenkomsten 
te organiseren rondom thema’s die zij van belang achten. 
 
Advieslijn: deze ontwikkeling van harte toejuichen, maar dit niet vastleggen in de regeling. 
Het is vooral een aansporing voor het DB om regelmatige ontmoetingen te organiseren.  
 
 


