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Van De fractie van Samen voor Kaag & Braassem

Onderwerp Bijwonen PHO overleggen
Vragen In het V&A overleg van 11 januari is gesproken over de 

betrokkenheid van de raad bij de gemeentelijke 
samenwerking in het bijzonder bij Holland Rijnland. SvKB 
heeft zelfs voorgesteld om raadsleden om toerbeurten de 
PHO overleggen bij te wonen. De overige raadsleden 
hadden deze ambitie niet maar door het college is geen 
enkele opmerking gemaakt dat dit niet wenselijk of mogelijk 
zou zijn.

Bij een laatste PHO overleg werd ik na 3 uur vergaderen 
als toehoorder uit de vergadering verwijderd omdat ik er 
überhaupt niet bij zou mogen zijn. Dit is me van te voren of 
tijdens de vergadering niet duidelijk gemaakt en ik vraag 
me af wat nu de regels zijn.
Het is duidelijk dat PHO overleggen niet openbaar voor 
iedereen zijn en dat sommige zaken geheim zijn. Maar ook 
voor raadsleden? Die geheime  documenten worden 
volgens gebruik in iBabs achter een slotje geplaatst. Dit 
kunnen raadsleden overigens wel weer inzien.

De gesprekken in de PHO overleggen zijn zeer informatief 
en geven een goed beeld van wat er in de regio speelt en 
daarom erg waardevol. Openbaarheid van bestuur is een 
groot goed en het daarom belangrijk om verstandig om te 
gaan met het afschermen van informatie.

SvKB wil van het college een reactie op de 
(on)mogelijkheden tot bijwonen van dit soort 
vergaderingen. Waar die ruimte is verzoeken we dan ook 
dat het college dit in de regionale overleggen uitdraagt ter 
bewustwording in die organen.

Antwoord
Het college betreurt de verwarring die is ontstaan rondom 
het bijwonen van Portefeuillehoudersoverleggen (hierna 
PHO’s) door raadsleden. Hierdoor ontstond tijdens het 
PHO+ Energie van 3 februari de situatie dat een raadslid 



van Kaag en Braassem is verwijderd uit de vergadering.

In principe zijn PHO’s openbaar ook al vergaderen we nu 
digitaal. Dit was ook het geval toen er vóór de Covid-19-
crisis nog fysiek werd vergaderd. Het ging op de 
vergadering van 3 februari echter niet om een regulier 
PHO, maar een zogenaamd PHO+ Energie. Dit betreft een 
bijzonder PHO gericht op de Regionale Energiestrategie 
waarin provincie, hoogheemraadschap en de Holland 
Rijnland-gemeenten samen aan deelnemen. 
Daarvoor hebben we binnen Holland Rijnland de volgende 
governance opgesteld: een Stuurgroep en een PHO+, met 
daarin alle bestuurders van de betrokken partijen. Zij zijn 
vervolgens verantwoordelijk om hun 
volksvertegenwoordigers te betrekken.

Van Holland Rijnland hebben we vernomen dat het 
Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland nog terugkomt op 
de openbaarheid van de PHO’s, de wijze waarop daar 
invulling aan gegeven wordt in de praktijk en het specifieke 
karakter van het PHO+. Het volgende PHO+ Energie blijft 
echter een besloten vergadering voor bestuurders. Voor die 
governance is aan het begin van het traject gekozen.

De openbaarheid van vergaderingen moet volstrekt 
duidelijk zijn en raadsleden en bestuurders moeten weten 
waar ze aan toe zijn. Ook zijn we het met de heer Van 
Beurden eens dat openbaarheid van bestuur een groot 
goed is. We zullen in Holland Rijnland uitdragen dat de 
regionale overleggen maximaal in openbaarheid moeten 
plaatsvinden. Dit sluit overigens aan bij het verzoek van de 
raad (d.d.25 januari) om bij Holland Rijnland aan te dringen 
op het (weer) openbaar uitzenden van de AB-
vergaderingen.


