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Geachte raad, 
 
Bijgaand ontvangt u ter voorbereiding op het standpunt van de Leiderdorpse delegatie in het 
AB Holland Rijnland de ambtelijke annotatie bij de agendapunten voor de vergadering van 
24 juni 2015. Met onderstaande link komt u bij de vergaderstukken die op de site van 
Holland Rijnland staan. 
 
http://www.hollandrijnland.net/vergaderingen/algemeen-bestuur/24-06-2015/agenda-en-
stukken-algemeen-bestuur-24-juni-2015-20-00u-22-00u-gemeentehuis-oegstgeest  
 
omdat vrijdagochtend de site van HR nog niet was bijgewerkt, krijgt u ook de dropboxlink om 
bij de stukken van het AB te komen. 
 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/24686599/Stukken%20Algemeen%20Bestuur%20d.d.%
2024%20juni%202015%20INCLUSIEF%20NAZENDING.pdf  
Indien u technische vragen heeft kunt u deze stellen aan de behandelend ambtenaar die 
staat vermeld bij het agendapunt in de annotatie. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Arnoud Nierop  

http://www.hollandrijnland.net/vergaderingen/algemeen-bestuur/24-06-2015/agenda-en-stukken-algemeen-bestuur-24-juni-2015-20-00u-22-00u-gemeentehuis-oegstgeest
http://www.hollandrijnland.net/vergaderingen/algemeen-bestuur/24-06-2015/agenda-en-stukken-algemeen-bestuur-24-juni-2015-20-00u-22-00u-gemeentehuis-oegstgeest
https://dl.dropboxusercontent.com/u/24686599/Stukken%20Algemeen%20Bestuur%20d.d.%2024%20juni%202015%20INCLUSIEF%20NAZENDING.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/24686599/Stukken%20Algemeen%20Bestuur%20d.d.%2024%20juni%202015%20INCLUSIEF%20NAZENDING.pdf


Agenda en stukken Algemeen Bestuur 24 juni 2015,  
20.00 – 22.00 uur, gemeentehuis Oegstgeest 

 

Agendapunt <4> 
<#Kracht15 
Inhoudelijke agenda 
Holland Rijnland 2016> 

Contactpersoon:   Arnoud Nierop 
Doorkiesnummer: : 5454 836 
 

Essentie voorstel Dit document beschrijft wat HR in 2016 gaat doen met en voor de 

deelnemende gemeenten. Het is een soort leesbare versie van de 

begroting 2016. 

Dit stuk wordt door het DB gezien als een vertaling van de 

Samenwerkingsagenda die is vastgesteld door het AB van 5 maart 2014 

en herbevestigd is op 17 december 2014. het voorstel is om de 

(voorlopige) Inhoudelijke Agenda Holland Rijnland 2016 ter 

gedachtenvorming aan te nemen. 

 

Belang 
Leiderdorp 

Groot. De inhoudelijke agenda beschrijft feitelijk de hoofdlijnen waar 
Holland Rijnland zich mee bezig gaat houden. 

Opmerkingen De tekst van de inhoudelijke agenda is na bespreking in het pho BM niet 
aangepast. De relatie met de begroting 2016 die wordt geclaimd, spoort 
niet met de teksten en uitwerking van de inhoudelijke agenda in de 
begroting 2016. Zelf spreekt Holland Rijnland ook van een (voorlopige) 
inhoudelijke agenda. 
 
De balans in de taken in termen van abstract en concreet moet zeker nog 
gemaakt worden. En de relatie met de begroting moet goed worden 
gelegd; wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen, wat mag het 
kosten….. 
 
Kortom, op hoofdlijnen schetst het stuk de eerste aanleg van de taken 
van Holland Rijnland. De lijn van het college is dat de inhoudelijke agenda 
een hoofdlijn beschrijft die nog wel verder uitgewerkt moet worden. 

Advies Instemmen met de voorlopige inhoudelijke agenda 

Terugkoppeling 
raad 

 

Terugkoppeling 
uit Algemeen 
Bestuur 

 

 



 

Agendapunt <05      
#Kracht15 
Huisvesting en 
bedrijfsvoering van 
Holland Rijnland> 

Contactpersoon:   Arnoud Nierop 
Doorkiesnummer: : 5454 836 
 

Essentie voorstel Het Dagelijks Bestuur legt het AB een aantal varianten voor om de vraag 
voor hosting van de organisatie Holland Rijnland (strategische eenheid en 
RBL) en de bedrijfsvoering voor Holland Rijnland uit te laten voeren. 
Beslispunten: 
1. Te beslissen om het advies van het Portefeuillehouders Overleg 
Bestuur en Middelen om de gemeente Alphen aan den Rijn en de 
combinatie ‘Schuttersveld 9, Leiden/Servicepunt71’ af te laten vallen in 
het proces, over te nemen;  
2. Op basis van beslispunt 1 te besluiten dat Leiden de vestigingsplaats 
van Holland Rijnland zal worden; 
3. Te besluiten dat de 2 belangrijkste toetsingscriteria  
       (1. Overname bedrijfsvoerend personeel en  
        2. De financieel meest aantrekkelijkste propositie) 
 leidend zijn; 
4. Kennis te nemen van de adviezen aan het Portefeuillehouders Overleg 
Bestuur en Middelen en de OR; 
5. De nadere keuze omtrent de bedrijfsvoering en de huisvesting van de 
organisatie aan het Dagelijks Bestuur te laten, waarbij meegegeven wordt 
te komen tot een dienstverleningsovereenkomst met één van beide 
partijen of een combinatie daarvan. Hierbij zijn de twee belangrijkste 
toetsingscriteria leidend. 

Belang 
Leiderdorp 

Groot, Leiderdorp is gebaat bij een goede bedrijfsvoering van Holland 
Rijnland met name als het gaat om zaken als de P&C cyclus. Daarnaast 
is Leiderdorp gebaat bij een goed lobby en 
belangenbehartingingsplatform. 

Opmerkingen Het college van Leiderdorp volgt de lijn dat de bedrijfsvoering het beste 
uitgevoerd kan worden door SP71, omdat deze organisatie een 
bedrijfsvoeringsorganisatie is. Het huisvesten van het RBL en de 
strategische eenheid kan plaatsvinden op het Stationsplein. 
 
Het pho BM heeft zich uitgesproken voor SP71 in combinatie met 
Stationsplein. Daarbij is gevraagd te kijken naar slimme verbindingen met 
de omgevingsdienst West Holland, voor zover die er zijn. De voorzitter 
van het PHO heeft geconcludeerd dat er een lichte voorkeur voor SP71 
is. De Leiderdorpse vertegenwoordiger constateert dat er een 
meerderheid voor SP71 is en dat het woord ‘Lichte” niet aan de orde is. 
 
Kwaliteit bedrijfsvoering het punt waar geen aandacht aan wordt 
besteed in dit voorstel is dat de kwaliteit van de dienstverlening een heel 
belangrijk criterium is. De huidige gang van zaken rondom het verzenden 
van de vergaderstukken, het opstellen van de begroting en voorbereiding 
van de vergaderstukken zouden de gemeenten niet meer moeten willen. 
Dat vraagt om een organisatie die de bedrijfsvoering goed kan 
organiseren. de ODWH is een organisatie in transitie. de vraag is of de 
kwaliteit van de bedrijfsvoering voldoet aan de wensen van de eigenaren 
van Holland Rijnland. 
 
 



Prijs bedrijfsvoering en huisvesting SP71 kan op werkplekniveau 
doorrekenen wat de kosten zijn voor hosting en huisvesting van de HR 
organisatie.  
 
Huisvesting  de huisvesting van de strategische eenheid en het RBL 
vindt plaats op het Stationsplein.  Daarmee blijft HR centraal gelegen in 
de regio én houdt het RBL een directe nabijheid voor de 
onderwijsinstellingen de Leidse regio en de Bollenstreek. 
 

Advies Instemmen met SP71/Stationsplein als dé te kiezen variant voor de 
hosting en huisvesting van Holland Rijnland.  

Terugkoppeling 
raad 

 

Terugkoppeling 
uit Algemeen 
Bestuur 

 

 

Agendapunt <06 
Jaarrekening 2014 van 
Holland Rijnland> 

Contactpersoon:   Arnoud Nierop 
Doorkiesnummer: : 5454 836 
 

Essentie voorstel Met de jaarrekening en –verslag 2014 legt Holland Rijnland 

verantwoording af aan het Algemeen Bestuur. Holland Rijnland heeft een 

positief rekening resultaat voor bestemming van €853.088. Gelijktijdig met 

deze jaarrekening wordt voorgesteld om nog een reservering goed te 

keuren ten laste van het resultaat voor een bedrag €853.088 voor 

frictiekosten. De laatstgenoemde voorgenomen reserve dient ter dekking 

van de te verwachten frictiekosten in 2015 en latere jaren. In 2014 is van 

de reserve frictiekosten ad €433.879 geen gebruik gemaakt, waardoor er 

na de storting van het resultaat een totale reserve ontstaat van 

€1.286.967. Per saldo houden deze voorgenomen besluiten in dat er 

geen geld terugvloeit naar de deelnemers van Holland Rijnland. Voor de 

individuele gemeenten kan dit echter inhouden dat er geld ontvangen 

danwel terugbetaald moet worden. Voor de gemeenten aangesloten bij 

het Servicepunt71 komt dit voorgenomen besluit per saldo neer op het 

volgende: 

Leiden €15.220 te ontvangen 

Leiderdorp €12.415 te ontvangen 

Oegstgeest €14.265 te ontvangen 

Zoeterwoude €  4.344 te ontvangen 

  

Belang 
Leiderdorp 

Het belang van Leiderdorp is dat de verslaglegging van Holland Rijnland 

voldoet aan de eisen van rechtmatigheid en getrouwheid. 

Opmerkingen In de reserve frictie en transitiekosten die ingesteld is bij de 

besluitvorming bij de jaarrekening 2013 zit op dit moment een bedrag van 

€433.879. Deze reserve is echter nog niet beschikbaar gesteld omdat er 

een onderbouwing door Holland Rijnland gegeven moet worden voordat 



eruit onttrokken kan worden. Tot op heden is er door Holland Rijnland nog 

geen gebruik gemaakt van deze reserve cq is er nog (steeds) geen 

onderbouwing gegeven voor de hoogte van deze reserve. Wel wordt  er 

op basis van het huidige jaarrekeningresultaat voorgesteld een bedrag 

van €853.088, zijnde het rekeningresultaat van 2014,toe te voegen aan 

deze reserve. De toelichting hiervoor is cijfermatig niet onderbouwd. 

Opgemerkt wordt dat de reserve frictie- en transitiekosten is ingegeven 

door de lopende Kracht15 discussie en de taakstellende 

bezuinigingsopdracht van minimaal 25% en de hieruit voortvloeiende zorg 

van Holland Rijnland en de deelnemende gemeenten voor het begeleiden 

van medewerkers naar andere werkgevers en de kosten die hiermee 

gemoeid zijn. Niet duidelijk is of hiermee ook kosten gedekt worden 

wanneer de taakstellende bezuinigingsopdracht niet tijdig gerealiseerd 

gaat worden. Het advies is dat expliciet te maken en te vragen om een 

cijfermatige onderbouwing van deze reserve frictiekosten.   

Naast bovenstaande is de omvang van de post overlopende passiva op 

de balans ad € 27 mln opvallend. Verreweg het grootste gedeelte (ruim 

€25mln) heeft betrekking op RIF gelden. De overige posten zijn t.o.v. de 

rekening 2013 goed opgeschoond. Geadviseerd wordt bij de bespreking 

van deze conceptjaarrekening, gezien de grote omvang van de middelen 

die Holland Rijnland bezit, aan de orde te stellen hoe met het grote 

bedrag dat door de de deelnemende partijen aan Holland Rijnland 

betaald is omgegaan moet worden i.r.t. het schatkistbankieren. 

Advies Het Algemeen Bestuur voor te stellen de Jaarstukken 2014 van Holland 

Rijnland vast te stellen en in dat kader akkoord te gaan met het storten 

van het resultaat 2014 ad €853.088 in de reserve frictiekosten, waaruit 

alleen na goedkeuring door het AB onttrokken mag worden. 

Bij de behandeling van de jaarrekening aan de orde te stellen hoe met het 

grote bedrag dat door de deelnemende partijen aan Holland Rijnland 

betaald is omgegaan moet worden i.r.t. het schatkistbankieren (als de 

middelen niet bij Holland Rijnland, maar bij de gemeenten zijn levert dat 

een rentevoordeel op). 

Terugkoppeling 
raad 

 

Terugkoppeling 
uit Algemeen 
Bestuur 

 

 



 

Agendapunt <7> 
<Begroting 2016 
> 

Contactpersoon:   Arnoud Nierop 
Doorkiesnummer: : 5454 836 
 

Essentie voorstel De ontwerpbegroting 2016 bevat beleidsplannen voor de verschillende 

programma’s en de middelen die daarvoor worden ingezet. Deze 

begroting dient uiterlijk 15 juli 2015 aan Gedeputeerde Staten van de 

provincie Zuid-Holland te zijn aangeboden. Om deze deadline te halen 

dient het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland de ontwerpbegroting 

uiterlijk 24 juni 2014 vast te stellen. Holland Rijnland blijft onder repressief 

toezicht vallen wanneer een sluitende begroting tijdig (voor 15 juli) wordt 

aangeboden aan Gedeputeerde Staten.   

Belang 
Leiderdorp 

Groot. 

Getoetst wordt of de begroting van Holland Rijnland past binnen het 

kader van de brief die Holland Rijnland van de gemeente Alphen aan den 

Rijn met als onderwerp: Financiële kaderstelling gemeenschappelijke 

regelingen 2016-2019 heeft ontvangen past. De kern daarvan is dat er 

een positieve indexatie van 0,59% t.o.v. 2015 aangehouden wordt en dat 

er een taakstelling van 0,34% moet worden gehanteerd voor 2016 t.o.v. 

2015.  

Bovenstaande is overigens ook opgenomen in de Kadernota begroting 

2016 die is vastgesteld in het AB van 25 maart 2015, waarbij de 

structurele bezuiniging van 0,34% onderdeel uitmaakt van de door 

Holland Rijnland te realiseren bezuiniging van 25% op de 

inwonersbijdrage. Ook wordt daarin gemeld dat er in 2016 van de 25% 

20,5% gerealiseerd gaat worden in plaats van de eerder verwachte 25%. 

Dit leidt tot een hogere inwonersbijdrage vanuit de gemeenten voor 

Holland Rijnland dan eerder voorzien.    

Opmerkingen Op basis van een beoordeling van de ontwerpbegroting 2016 Holland 

Rijnland wordt het volgende gecontateerd: 

 

Koppeling beleidsdoelen, prestaties en middelen is niet uitgewerkt 

Holland Rijnland zit midden in een forse bezuinigingsoperatie. In de 

huidige begroting daalt de deelnemersbijdrage van de gezamenlijke 

gemeenten met 13,7% ten opzichte van 2015, waarmee een totale 

bezuiniging is ingeboekt van 20,5% ten opzichte van 2013. Hoewel deze 

bezuiniging boekhoudkundig is verwerkt, bevat de nu voorliggende 

begroting geen heldere vertaling van de in de inleiding geschetste 

beleidsuitgangspunten (bijvoorbeeld pg. 5: “voor wat betreft het fysieke 

domein een lichter takenpakket en voor wat betreft het sociale domein 

een aangepast takenpakket”) naar de activiteiten binnen het programma 

‘inhoudelijke agenda’ en de baten en lasten die hiermee samenhangen. 

Waar de begroting 2015 voor de programma’s Ruimte ordening en 

Sociale agenda de baten en lasten nog apart inzichtelijk maakte, zijn 

deze nu samengevat in één overzicht ‘inhoudelijke agenda’. Daarnaast 



gaan de teksten per onderdeel van de inhoudelijke agenda niet expliciet 

in op de invulling van de globale beleidskeuzes.  

In de inleidende algemene beschouwingen in de programmabegroting 

2016 (pg. 5) onderkent Holland Rijnland dat de inhoudelijke keuzes nog 

moeten worden gemaakt via het proces van de Kansenkaart en dat het 

programma ‘inhoudelijke agenda’ het huidige takenpakket omvat. 

Hiermee bevat de begroting dus géén actuele koppeling tussen doelen, 

prestaties en middelen waardoor de waarde ervan als sturingsinstrument 

beperkt is. 

Het advies is het AB te verzoeken om voor de start van 2016 het 

proces kansenkaart en Inhoudelijke agenda af te ronden en 

uiterlijk in oktober 2015 een eerste begrotingswijziging vast te 

stellen waaruit per onderdeel van de inhoudelijke agenda blijkt 

hoe de bezuinigingen hierin zijn vertaald 

 

Samenhang tussen sociale agenda en TWO onduidelijk 

Het onderdeel Jeugd (onderdeel van het programma ‘inhoudelijke 

agenda’) bevat ook de uitvoeringskosten (€ 1.300.819)  van de Tijdelijke 

Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdzorg (TWO). Holland 

Rijnland schrijft echter dat de Programmabegroting 2016 alleen 

betrekking heeft op de werkzaamheden binnen Holland Rijnland, niet op 

de activiteiten van de TWO. Hiervoor wordt volgens Holland Rijnland een 

aparte begroting opgesteld. In de programmateksten van het onderdeel 

‘jeugd’ lopen echter de activiteiten die binnen Holland Rijnland worden 

uitgevoerd en de activiteiten die de tijdelijke werkorganisatie op basis van 

de eigen begroting uitvoert door elkaar. Verantwoordelijkheden, prestaties 

en begroting zijn hierdoor niet navolgbaar gescheiden. Hierdoor is 

volstrekt onduidelijk welke lasten en activiteiten het AB met deze 

begroting van Holland Rijnland precies autoriseert, en waarvoor de raad 

of het AB nog een apart voorstel krijgt voorgelegd. 

Het advies is het AB te verzoeken om in de begroting een duidelijker 

onderscheid te maken tussen: 

- de activiteiten / prestaties en hiermee samenhangende lasten op 

het onderdeel jeugd die het AB autoriseert met het vaststellen van 

de Programmabegroting 2016, en 

- de activiteiten / prestaties en lasten die in een separate begroting 

worden geautoriseerd voor de Tijdelijke Werkorganisatie 

Opdrachtgeverschap Jeugdzorg 

 

Ontwikkeling deelnemersbijdrage voldoet aan kaders 

Voor de begroting van Holland Rijnland gelden twee kaders: 

- De werkgroep overleg Financiële kaderstelling gemeenschappelijke 

regelingen van gemeenten in de regio Holland Rijnland heeft in hun 

brief van 31 oktober 2014 het financieel kader gemeenschappelijke 

regelingen 2016-2019 gecommuniceerd aan de Gemeenschappelijke 



Regeling Holland Rijnland. De kern daarvan is dat 

gemeenschappelijke regelingen gevraagd is te rekenen met een 

indexatie van 0,59 procent voor 2016 en een taakstellende 

bezuiniging van 0,34 procent voor 2016 ten opzichte van 2015.  

- Holland Rijnland heeft zichzelf in het kader van #Kracht15 een 

taakstelling van 25% opgelegd ten opzichte van de 

deelnemersbijdrage in 2013. In de kadernota begroting 2016 die is 

vastgesteld in het AB van 25 maart 2015 is gemeld dat de bezuiniging 

in 2016 20,5% gaat bedragen en in 2017 25%. Op basis van de 

huidige informatie houdt het in dat de bezuiniging in 2016 t.o.v. de 

vastgestelde begroting 2015 13,65% moet zijn. De invulling van de 

resterende 4,5% in 2017 is nog niet in het meerjarenbeeld 

opgenomen. Dit zal worden opgenomen in de Kadernota 2017. 

Holland Rijnland beschouwt de taakstelling van de regionale werkgroep 

als onderdeel van de taakstelling vanuit #Kracht15. 

Op het niveau van de inwonersbijdrage van alle deelnemers samen 

voldoet de begroting aan de voorwaarden van een indexatie van 0,59 

procent voor 2016 en een taakstelling van 0,34 procent voor 2016 t.o.v. 

2015. Daarnaast vindt er in 2016 t.o.v. de vastgestelde begroting 2015 

een bezuiniging in het kader van #Kracht15 plaats van 13,65 procent. 

Ook daaraan wordt voldaan. Het beperkte verschil dat dan nog resteert 

voor alle gemeenten tezamen wordt veroorzaakt door een toename van 

het inwoneraantal. 

 

Financiën 

Inwonersbijdrage: 

Op individueel niveau komt op basis van de bedragen die Holland 

Rijnland in de begroting opneemt het voor de gemeente Leiderdorp, 

Oegstgeest en Zoeterwoude op het volgende neer:   

Gemeente Bijdrage 2015 Bijdrage 2016 

Leiden €1.487.250 €1.332.065 

Leiderdorp €353.120 € 297.439 

Oegstgeest €309.908 € 252.008 

Zoeterwoude €106.460 €   88.867 

NB: Uit analyse blijkt dat de begrote bijdrage aan Holland Rijnland voor 

leerplicht is gebaseerd op foutieve leerlingaantallen. De begroting Holland 

Rijnland is hierop aangepast voor besluitvorming in het AB. Voor 

Leiderdorp betekent dit dat de totale inwonerbijdrage € 297.439 is ipv € 

293.806. Totaal daalt de inwonerbijdrage (incl. leerplichtbijdrage) met 

15,7%. 

 

 

Regionaal Investeringsfonds 

De bijdrage voor het Regionaal Investerings Fonds blijft voor alle 

gemeenten in 2016 gelijk, m.u.v. de gemeente Leiden die in 2015 een 



éénmalige bijdrage verstrekt t.b.v. de Rijnlandroute van €16.372.000. Ter 

illustratie wordt verwezen naar onderstaande tabel: 

Bijdrage RIF Bijdrage 2015 Bijdrage 2016 

Leiden €19.449.352 €3.076.652 

Leiderdorp €571.022 €571.022 

Oegstgeest €400.880 €400.880 

Zoeterwoude €164.550 €164.550 

 

Voor zowel de inwonersbijdrage als de bijdrage aan het regionaal 

investeringsfonds voldoet Holland Rijnland aan de gestelde criteria. 

 

Tekst begroting 2016 niet volledig aangepast na advies pho BM: 

Staat van Reserves  
Onvoldoende onderbouwing onttrekking uit reserve frictiekosten 
De reserve frictiekosten mag worden benut na een goede onderbouwing 
en een daaropvolgend besluit van het AB. In de begroting nu staat een 
onttrekking opgenomen uit deze reserve met de volgende onderbouwing:. 
Geraamd als onttrekking het verschil in kosten van de werkelijke formatie 
bij het afronden van deze begroting en de voor de nieuwe organisatie 
vastgestelde formatie.  
Dit is geen onderbouwing voor de onttrekking uit de reserve, dat zal beter 
onderbouwd moeten worden. 
 
 
In 2014 is de post overlopende passiva verkeersveiligheid vrijgevallen. 
Vanuit het voordelig saldo 2014 is het vrijgevallen bedrag van € 270.000 
in deze nieuw gevormde reserve gestort. 
In het pho is geadviseerd dat deze reserve NIET wordt ingesteld, maar 
dat het geld bij de reserve frictiekosten wordt gestort. Deze tekst klopt dus 
niet; het DB heeft geen wijziging doorgevoerd in deze tekst. 

Advies In te stemmen met de begroting 2016 van Holland Rijnland onder de 

volgende condities: 

- de tekst bij de staat van reserves de passage verkeersveiligheid te 

verwijderen  

- het AB te verzoeken om voor de start van 2016 het proces kansenkaart 

en inhoudelijke agenda af te ronden en uiterlijk in oktober 2015 een 

eerste begrotingswijziging vast te stellen waaruit per onderdeel van de 

inhoudelijke agenda blijkt hoe de bezuinigingen hierin zijn vertaald 

- en daarin ook de onderbouwing voor de onttrekking uit de reserve 

frictiekosten goed te onderbouwen. 

- het AB te verzoeken om in de begroting een duidelijker onderscheid te 

maken tussen de activiteiten / prestaties en hiermee samenhangende 

lasten op het onderdeel jeugd die het AB autoriseert met het vaststellen 

van de Programmabegroting 2016, en de activiteiten / prestaties en lasten 

die in een separate begroting worden geautoriseerd voor de Tijdelijke 

Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdzorg 

Terugkoppeling 
raad 

 

Terugkoppeling  



uit Algemeen 
Bestuur 

 

 

Agendapunt <8> 
<08       Richtlijnen 
samenstelling Dagelijks 
Bestuur Holland 
Rijnland > 

Contactpersoon:   Arnoud Nierop 
Doorkiesnummer: : 5454 836 
 

Essentie voorstel Bij de verkiezing van het huidige Dagelijks Bestuur is door het Algemeen 
Bestuur de wens geuit om met een voorstel te komen voor een meer 
transparante benoemingsprocedure. 

Belang 
Leiderdorp 

Een transparante benoemingsprocedure en helderheid verschaffen in de 
bestaande richtlijn. Een algemeen toetsingskader verschaffen over de 
benoemingsprocedure van de benoeming van het Dagelijks Bestuur. 

Opmerkingen De advisering vanuit het pho BM is nog niet verwerkt in het AB voorstel. 
zoals in de notitie geschreven staat Het Dagelijks Bestuur onderschrijft 
dat er gestreefd moet worden naar bewerkstelligen van diversiteit in het 
bestuur. Verder heeft het Dagelijks Bestuur gekozen voor een werkbaar 
en pragmatisch voorstel waarbij de door het PHO aangestipte zaken bij 
de benoeming aan de orde kunnen komen.  
 

Het pho BM heeft aangegeven dat de zittende voorzitter geen formateur 
kan zijn. Wel kan het pho zich voorstellen dat de huidige voorzitter de rol 
van informateur op zich neemt. De nieuwe voorzitter kan de rol krijgen 
van formateur. Het pho adviseert dat de zittingsperiode van de voorzitter 
zich beperkt tot 2 zittingsperioden. Van belang is de kwaliteit en het 
netwerk van de voorzitter en duidelijkheid over hoe lang iemand voorzitter 
is. 

Advies Instemmen met richtlijnen en benadrukken dat bestuurlijke kwaliteit en 
netwerk van de voorzittersrol het zwaarst weegt. 

Terugkoppeling 
raad 

 

Terugkoppeling 
uit Algemeen 
Bestuur 

 

 



 

Agendapunt <9> 
<7e algehele herziening 
van de Gemeen 
schappelijke Regeling 
Holland  
Rijnland > 

Contactpersoon:   Arnoud Nierop 
Doorkiesnummer: : 5454 836 
 

Essentie voorstel Vaststelling van de 7e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 
van Holland Rijnland. Met dit voorstel wordt voldaan aan de 
besluitvorming in het Algemeen Bestuur van 17 december 2014 en is een 
voortvloeisel uit het proces rond #Kracht 15. De regeling wordt bovendien 
herzien op de onderdelen die als gevolg van wetswijzingen aanpassing 
behoeven. De grootste wijziging is die wijziging in de stemverhoudingen, 
waarbij ervoor gekozen is om zoveel mogelijk te streven naar dualisme. 
Artikel 9 lid 1 bepaald dat het aantal AB leden afneemt. 

 

 
 
 



Belang 
Leiderdorp 

De gemeenschappelijke regeling dient te passen binnen de vigerende 
wetgeving. 

Opmerkingen Kracht15 wordt aangehaald om de noodzaak te duiden nu de regeling te 
wijzigen.  Het college heeft ingebracht dat de wijziging nu niet nodig is, 
omdat er nu geen dringende noodzaak is. Alleen de stemverhouding AB-
DB lid wijzigt en het aantal deelnemers per gemeente. Dat was voor het 
college aanleiding om voor te stellen niet een hele procedure te starten. 
 
Echter het advies van het pho aan het DB is om aan het AB voor te 
stellen de 7e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Holland 
Rijnland vast te stellen. Daarbij te bepalen dat de regeling in werking 
treedt per 1 januari 2016, onder voorwaarde dat 2/3 van de raden instemt 
met de gewijzigde Regeling. 
 
Het gevolg van dit proces kan zijn dat er binnen afzienbare termijn weer 
een nieuwe wijziging komt. 

Advies Instemmen met wijziging GR en meegaan met de meerderheid. 

Terugkoppeling 
raad 

 

Terugkoppeling 
uit Algemeen 
Bestuur 

 

 

Agendapunt <10> 
< Eindevaluatie 
Uitvoering 
Landschapsbeleidsplan 
Duin- en Bollenstreek > 

Contactpersoon:   Ivette van der Wiel 

Doorkiesnummer: 5454 817 

  

Essentie voorstel Veel van de ambities uit het Landschapsbeleidsplan, waarvoor de regio 

de uitvoering en verantwoordelijkheid heeft kunnen nemen, zijn 

waargemaakt. Ongerealiseerde ambities blijven overeind en vinden 

landing en doorwerking in andere beleidsstukken. 

Het Landschapsbeleidsplan heeft zijn werk gedaan. 

 

Belang 
Leiderdorp 

Leiderdorp heeft slechts een gering belang bij een goede 

landschapskwaliteit in de Duin- en Bollenstreek. Buurgemeente Teylingen 

valt onder de Duin- en Bollenstreek, maar maakt ook deel uit van het 

cluster Leidse Ommelanden. De landschappelijke projecten waarbij 

Teylingen en Leiderdorp samenwerken zijn ondergebracht in het cluster 

Leidse Ommelanden. 

Opmerkingen Met de afsluiting van het Landschapsbeleidsplan zijn er geen fondsen 

meer op het niveau van de Bollenstreek of Holland Rijnland die 

aanwendbaar zijn voor cultuurhistorisch erfgoed.  

Advies In te stemmen met het afsluiten van de uitvoering van het 

Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek 

Terugkoppeling 
raad 

 

Terugkoppeling 
uit Algemeen 
Bestuur 

 



 

Agendapunt <11> 
< Regionale 
woonruimteverdeling: 
Huisvestingsverordening 
Holland Rijnland > 

Contactpersoon: Rob van de Loo  
  Doorkiesnummer:  528 

Essentie voorstel Per 1 juli 2015 moeten huisvestingsverordeningen voldoen aan de 
nieuwe Huisvestingswet 2014. Daarom en vanwege de aansluiting 
van Boskoop bij Alphen aan den Rijn zijn juridisch-technisch 
noodzakelijke wijzigingen doorgevoerd in de bestaande regelgeving 
die medio 2013 door het Algemeen Bestuur werd geaccordeerd. 
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd de aangepaste 
Huisvestingsverordening vast te stellen. 
 

Belang Leiderdorp Voldoen aan wettelijke eisen die wijziging van de verordening 
noodzakelijk maakt.  Eerlijke en transparante verdeling van de 
schaarse woonruimte in de regio.  

Opmerkingen Het voorstel zal voor Leiderdorpse situatie nauwelijks 
consequenties hebben voor de praktijk..  
In het kader van lokaal maatwerk is met Rijnhart Wonen reeds 
afgesproken dat  het inkomen van een huurder bij toewijzing een rol 
speelt als passendheid criterium.  

Advies Akkoord met voorstel 

Terugkoppeling raad  

Terugkoppeling uit 
Algemeen Bestuur 

 

 

 

 
 


