
Gemaakte Afspraken  vooroverleg AB leden  Duin en Bollenstreek  15 maart 2016 - Voorhout 
ter voorbereiding van de AB vergadering van Holland Rijnland d.d. 23 maart 2016 
 

gemeente Aanwezig Afwezig 

Hillegom Adamse, Theo (plv AB lid) 
Ringelberg, Aleid (plv AB lid) 
Hulspas, Elma (griffier) 
Matthijssen, Helma (regioco.) 

Rijn, Jan van (AB lid) 
Trigt, Fed van (AB lid) 
 

Lisse Mesman, Guus (AB lid) 
Roon, Adri de (AB) 
Slootbeek, Wim (plv AB lid) 
Zwet, Kees van der (plv AB lid) 
Verhoev, Marianne (griffier) 
Star, Annemieke (regioco.) 

Spruit, Lies (plv AB lid) 

Teylingen Boden, Rob ten (AB lid) 
Keijzer , Rose Marie (AB lid) 
Kempen, van Arno (kandidaat DB lid) 
Dijk, van Robert (griffier)  
Augustinus, Jos (regioco.) 

Breuer, Carla (plv AB lid) 

Noordwijk Zoetendaal, Lenie (AB lid) Duin, Gerben van (AB lid) 
 
 
Belzen, Ramon van (griffier) 
Smittenaar,  Jeanette (regioco.) 

Noordwijkerhout Floor, Leon (AB lid) 
Goedhart, Gerrit (AB lid 
Heusingveld, Cindy (griffier) 

 
 
Schayk, Carmen van (regioco.) 

 
Voorzitterschap – afsprakenlijst – ambtelijke adviezen - woordvoering 
Initiatief is genomen vanuit de HLT (Hillegom, Lisse, Teylingen) gemeenten;  er is een eerste overleg 
geweest op 16 februari.  De gemaakte afspraken op 16 februari worden gedeeld  door Noordwijk en 
Noordwijkerhout. Noordwijk heeft nog een vergadering op 17 maart over benoeming AB leden. 
Initiatiefneemster Mevr. Rose Marie Keijzer  is bereid het overleg voor te zitten.   
Dhr. Wim Slootbeek is bereid dit plaatsvervangend te doen.   
Gestreefd wordt naar zoveel mogelijk één woordvoerder vanuit de Duin- en Bollenstreek per 
agendapunt  (als er iets gezegd moet worden) zonder daar een vaste verplichting van te maken.  
Annemieke Star (regiocoördinator Lisse) zegt toe met hulp van haar collega’s voortaan één overzicht 
te maken met daarin de ambtelijke adviezen van de 5 Duin- en Bollenstreek gemeenten op een rijtje. 
 
Agenda 23 maart 
1 – vaststelling Agenda 
Woordvoering: Lenie Zoetendaal (Noordwijk) 
Inhoud: voorstel om agendapunt 6 (Herziene begroting 2016) en agendapunt  7 (budget 
cofinanciering) in volgorde om te draaien. Aanleiding is het tweede beslispunt bij de Herziene 
begroting, dat vraagt om in te stemmen met het budget cofinanciering. De AB-leden willen 
kanttekeningen plaatsen bij het voorstel  over cofinanciering. De regiocoördinatoren zullen via het 
Bedrijfsbureau het DB alvast op de hoogte brengen van dit verzoek; hetgeen inmiddels al gebeurd is.  
 
3 – Mededelingen 
Woordvoering: Gerrit Goedhart (Noordwijkerhout) 
Inhoud: Het artikel zoals gepubliceerd in de Weekendkrant over de omgevingsvisie Hart van Holland 
is in de Bollenstreek als zeer onplezierig ervaren. Goedhart zal het DB van Holland Rijnland verzoeken 
zich uit te spreken naar de 10 gemeenten die gezamenlijk deze omgevingsvisie aan het opstellen zijn. 



Het lijkt bijzonder en niet gepast om dit in een andere samenstelling te doen dan het gebruikelijke 
samenwerkingsverband (Holland Rijnland) en de gebruikelijke cluster indeling (Bollenstreek, Rijn en 
Vechtstreek). Ook omdat de Duin- en Bollenstreek gemeenten op dit moment de actualisatie van hun 
Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport voor zienswijzen ter inzage leggen.     
 
4 – benoeming Loes Bakker als interim Secretaris Directeur. 
Woordvoering: AB lid gemeente Hillegom.  
Inhoud: Goedkeuring uitspreken voor kwaliteiten kandidaat en blij met wortels en kennis uit de 
Bollenstreek. Niet duidelijk is tot wanneer Mw. Bakker aanblijft. Interim invulling brengt vaak hogere 
kosten met zich mee en zou daarom in de tijd beperkt moeten zijn. Het AB zou blij zijn met meer 
inzicht in de planning om te komen tot definitieve invulling. 
 
7 – budget cofinanciering € 268.500 
Woordvoering: Lenie Zoetendaal (Noordwijk) 
Inhoud: AB leden Duin-en Bollenstreek hechten aan een voldragen afsprakenkader vooraleer 
bedragen uit dit budget besteed mogen worden. Als voorbeeld wordt o.a. genoemd dat de AB leden 
misschien wel  voorstander zijn van cofinanciering voor  een tiental kleinere projecten met elk  
€ 10.000 als bijdrage i.p.v. van bijvoorbeeld € 100.000 als cofinanciering voor één groot project. Met 
het reserveren van het bedrag van € 268.500 in de begroting kunnen de AB leden uit de Duin- en 
Bollenstreek wel  akkoord gaan (het AB heeft immers ook zelf om zo’n budget verzocht). 
 
6 – Herziene begroting 2016 
Woordvoering: Kees van der Zwet (Lisse) 
Inhoud: Zienswijze van raad gemeente Lisse – maak de begroting 2017 meer SMART - wordt 
algemeen gedeeld. Ook raad Hillegom heeft nog zienswijze met dergelijke strekking ingediend. 
Omdat de kadernota 2017 al aangeeft dat er met deze zienswijze rekening wordt gehouden wordt er 
van uitgegaan dat het DB de zienswijze vanuit Lisse ter harte neemt.  
  
8 – Uitgangspunten begroting 2017 
Woordvoering: Kees van der Zwet (Lisse) 
Inhoud: Zie ook agendapunt 6. Wat betreft voorstel m.b.t. tot rentederving: AB leden Duin- en 
Bollenstreek zouden het zeer waarderen als DB een oplossing vindt om deze rentederving binnen de 
bezuinigde begroting weten op te lossen.  Wat betreft voorstel tot doorbelasting kantoorkosten aan 
Regionaal Bureau Leerplicht en Tijdelijk Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp: dit wordt 
als boekhoudkundig terecht en zuiver ervaren; ook al betekent het per saldo een beperkte toename 
van de bijdrage voor de gemeenten uit de Duin- en Bollenstreek omdat het aantal deelnemende 
gemeenten aan deze organisaties slechts 13 i.p.v. 14 is (De gemeente Voorschoten met haar 
werkorganisatie Duivenvoorde samen met de gemeente Wassenaar doet hier niet aan mee).  
 
10 – Zuidvleugel Zichtbaar Groener en overheveling niet besteed budget naar Landschapsfonds 
Woordvoering: Kees van der Zwet (Lisse) 
Inhoud: Boekhoudkundig wordt het voorstel om budget over te hevelen niet als zuiver ervaren en 
worden de bezwaren zoals verwoord vanuit Leiderdorp wel gedeeld.  
De intenties en doel van de bestemming van het geld worden echter wel gedeeld. Daarom voor deze 
keer  (nog?) akkoord en instemmen met het voorstel. Ook om dat er juist nu veel kansen voor de 
Duin- en Bollenstreekgemeenten bij het Landschapsfonds aanwezig zijn. Wel graag meer stimulans 
voor projecten in de Duin- en Bollenstreek en samenwerking met de landschapstafels groen, waar 
dat nog niet gebeurt.  
 

##### 


