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Het CDA heeft de volgende vragen bij het agendapunt ‘Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie 
Zorg Holland Rijnland’:

1.Volgens artikel 20.2 van de Gemeenschappelijke Regeling is voor toetreding instemming benodigd 
van de ‘reeds aan de regeling deelnemende colleges’. Gaat het dan om instemming van alle 
deelnemende colleges of van een meerderheid van de colleges? En in dat laatste geval, over wat 
voor soort ‘meerderheid’ spreken we dan (absolute aantal gemeentes? meerderheid van 
stemmen?)?

Antwoord: 
Het gaat om instemming van alle colleges. Immers de regeling wordt nu aangegaan door de huidige 
gemeenten. Als er een gemeente bijkomt is dat een wijziging van de regeling en die moet dan weer 
door alle gemeenten afzonderlijk worden vastgesteld op de wijze zoals nu ook het besluit genomen 
wordt.

2.Volgens art. 24.1 van de Gemeenschappelijke Regeling wordt de regeling voor onbepaalde tijd 
aangegaan. Art. 11.1 van het Samenwerkingshandvest spreekt daarentegen over een periode van 
zes jaar. 
Wat is de duur van de samenwerking?

Antwoord:
De samenwerking wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. We beogen een samenwerking voor de 
lange termijn. Het samenwerkingshandvest wordt aangegaan voor een periode van 6 jaar en kan 
steeds met 6 jaar worden verlengd. Dit geeft de mogelijkheid om ook tussentijds aanpassingen te 
kunnen doen.

3.In art. 7.3 van de Gemeenschappelijke Regeling is opgenomen dat bij de besluitvorming elke 
deelnemende gemeente beschikt over 1 stem per 10.000 inwoners. Waarom is de stemverhouding 
gebaseerd op inwoneraantal en niet op de financiële verdeelsleutel? 

Nu heeft bijvoorbeeld Alphen aan den Rijn, dat voor 4,88% bijdraagt in de kosten, 11 stemmen. 
Terwijl Leiderdorp, dat voor 6,11% bijdraagt in de kosten, op grond van inwonertal slechts 2 
stemmen heeft.



Antwoord: 
De Rijnstreek doet qua stemrecht alleen mee op de onderdelen waaraan ze meedoen. Dat betekent 
concreet dat bijvoorbeeld Alphen op de onderdelen veiligheid en crisis 11 stemmen heeft. Op andere 
onderdelen doen ze niet mee en hebben ze geen stemrecht.

4.Meerdere zorginstellingen hebben hun zorgen geuit over de toename van administratieve lasten 
als gevolg van de nieuwe productcodes. Op de infoavond van 7 juli jl. is gezegd dat gesprekken met 
zorgaanbieders hierover lopen en dat zij met een voorstel komen. Zijn de gemeenten en de 
zorgaanbieders er inmiddels naar tevredenheid uit gekomen?

Antwoord: 
We nemen de signalen over de toename van administratieve lasten serieus. De gesprekken met de 
zorgaanbieders op dit onderwerp lopen nog, deze gesprekken worden op Holland Rijnland niveau 
gevoerd.


