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Ambtelijke adviezen - vergadering AB Holland Rijnland -  23 maart 2016 

 

Agendapunt 4:  

Voorstel tot benoeming Loes Bakker als  

interim Secretaris Directeur 

 

Helma Matthijssen M. 06 11 70 09 30 

 

Voorstel  Mevr. drs. L.A.M. Bakker te benoemen als secretaris-directeur ad 

interim van Holland Rijnland. Met het vertrek van Dhr. Van 

Ardenne als kwartiermaker is het noodzakelijk om de post van 

secretaris-directeur tijdelijk te laten waarnemen. In de laatste 

vergadering van het AB is het DB gemandateerd om een interim-

functionaris aan te stellen. Dit zou dan bij de eerstvolgende 

vergadering van het Algemeen Bestuur worden bekrachtigd. 

Opmerkingen Mevr. Bakker voldoet aan het profiel van de gewenste interim 

secretaris-directeur; zij is uit de selectieprocedure naar voren 

gekomen als geschikte kandidaat. De afgelopen 8 jaar is zij 

actief geweest als gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de 

gemeente Gouda. Zij heeft daar onder meer het nieuwe Huis van 

de Stad binnen budget en planning gerealiseerd, met daarbij de 

doorvoering van betere dienstverlening en samenwerking en het 

nieuwe werken (plaats- en tijdonafhankelijk). Ze is geboren en 

getogen in de Bollenstreek en kent deze regio goed. Regionale 

samenwerking staat bij haar hoog in het vaandel. Ook de 

organisatie Holland Rijnland staat achter deze benoeming. De 

nieuwe secretaris-directeur is gezocht na raadpleging van de 

Ondernemingsraad en het managementteam. 

Belang Hillegom Continuïteit van de bedrijfsvoering van Holland Rijnland 

waarborgen. Mevr. Bakker is niet alleen een geschikte kandidaat 

als ad interim secretaris directeur; bijkomend voordeel is dat zij 

zowel de gemeente Hillegom als de gehele Bollenstreek goed 

kent. Vanuit de Bollenstreek kunnen we hier blij mee zijn. En 

met haar ervaringen bij de gemeente Gouda is zij denkelijk ook 

voor de overige gemeenten binnen Holland Rijnland een niet 

alleen aan de Bollenstreek verbonden kandidaat. 

Advies Instemmen met het voorstel. 

 

Agendapunt 5:  

Voorstel tot benoeming de heer A.L. van 

Kempen lid van het Dagelijks Bestuur 

 

Helma Matthijssen M. 06 11 70 09 30 

Mina Yarim M. 06 11 70 09 28 

Sjoukje Eringa M. 06 16 01 55 94 

 

Voorstel  Dhr. Van Kempen (wethouder gemeente Teylingen) aan te 

wijzen als nieuw lid van het Dagelijks Bestuur. Omdat Dhr. Ten 

Hagen niet langer lid is van het DB is er een vacature ontstaan. 

Gezien het belang en de urgentie van de lopende zaken is snelle 

en goede vervanging nodig.  

 

Opmerkingen Door deze benoeming ontstaat een goede afspiegeling van de 

regio in de samenstelling van het Dagelijks Bestuur. 

Dhr. Ten Hagen was wethouder van de gemeente Hillegom en als 

zodanig afkomstig uit het cluster Duin en Bollenstreek. Door Dhr. 

Van Kempen als lid van het DB aan te wijzen blijft dezelfde 

afspiegeling van de clusters in de regio in tact. Hiermee geeft het 

DB tevens invulling aan de eerdere wens van het AB om ook D66 

vertegenwoordigd te laten zijn in het DB. 
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In de gemeenschappelijke regeling zijn de volgende voorwaarden 

opgenomen om benoemd te kunnen worden (zie artikel 15 lid 1):  

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit vijf tot acht leden, te weten de 

voorzitter en vier tot zeven andere leden. Deze vier tot zeven 

leden worden door en uit het Algemeen Bestuur aangewezen en 

dienen voort te komen uit de colleges van burgemeester en 

wethouders van de deelnemende gemeenten. Deze voorwaarden 

gelden ook voor de voorzitter (zie artikel 20 lid 1).  

 

Belang Hillegom Een goede vertegenwoordiging in het DB vanuit de regio én een 

goede vertegenwoordiging voor de portefeuille Verkeer inclusief 

het voor de gemeenteraad van Hillegom zo belangrijke dossier 

Noordelijke Ontsluiting Greenport / Duinpolderweg. 

Omdat Dhr. Ten Hagen wethouder was in de gemeente Hillegom 

zou het niet onlogisch geweest zijn als er vanuit Hillegom een 

nieuwe kandidaat zou worden benoemd. De raad van Hillegom 

heeft in december 2015 besloten zich in het Algemeen Bestuur te 

laten vertegenwoordigen door twee raadsleden. Ook als 

vervangende AB leden zijn er twee raadsleden gekozen. Dhr. 

Van Kempen is wethouder in Teylingen voor D66 en wordt door 

het DB van Holland Rijnland voorgedragen om aan de wens van 

het AB te voldoen om ook D’66 vertegenwoordigd te laten zijn in 

het bestuur. Dhr. Van Kempen is in Teylingen verantwoordelijk 

voor de portefeuilles welzijn en zorg, 3D’s, kunst en cultuur, 

milieu en duurzaamheid en dienstverlening. 

Dhr. E.J. Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) is wethouder in Lisse 

voor de portefeuille verkeer en infrastructuur en zou wat 

Hillegom betreft ook een goede kandidaat zijn geweest.  

Ook de Hillegomse burgemeester Dhr. Van Erk als ex-

vertegenwoordiger van een lokale partij en ervaren bestuurder 

die als burgemeester ook zorg kan dragen voor continuïteit in 

het DB van Holland Rijnland zou een goede kandidaat vanuit 

Hillegom kunnen zijn. Ware het niet dat daartoe dan eerst een 

raadsbesluit in Hillegom nodig zou zijn geweest om de 

vertegenwoordiging in het AB te wijzigen.  

Advies Instemmen met het voorstel. De heer Van Kempen is 

vooruitlopend op de bekrachtiging door het AB reeds aan zijn 

werkzaamheden begonnen. 

 
Bestuur en Middelen  

 

Agendapunt 6: 

Herziene begroting 2016 

Helma Matthijssen M. 06 11 70 09 30 

Paul Schaddé van Dooren M. 06 11 70 09 67 

Voorstel Herziene begroting  

Opmerkingen Is besproken in de commissievergadering in Hillegom op 17 

februari en staat op de agenda van de Raad op 04 maart. 

De gemeente Lisse heeft een zienswijze ingediend. Na 

opmerkingen bij het vaststellen van de begroting over het 

onvoldoende SMART zijn van de doelstellingen is er nu sprake 

van een nadere uitwerking. De gemeenteraad van Lisse 

prefereert een andere meetbare wijze van formuleren en geeft 

hiervoor enkele concrete voorbeelden voor de begroting 2017. 

De gemeente Nieuwkoop heeft een zienswijze ingediend waarbij 

gevraagd wordt om een verhelderende toelichting op de hoogte 

van het bedrag van € 450.000 voor initiële kosten van de 

verhuizing en investeringen in ICT. 
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Belang Hillegom Een kloppende begroting waarmee de vernieuwde organisatie 

Holland Rijnland met de nieuwe inhoudelijke agenda zoals 

vastgesteld door het AB zo snel mogelijk aan de slag kan gaan. 

Advies In te stemmen met de begroting 2016 en steun uit te spreken 

voor de constructieve zienswijzen vanuit Lisse en Nieuwkoop.  

 

 

Agendapunt 7: Cofinanciering Helma Matthijssen M. 06 11 70 09 30 

Paul Schaddé van Dooren M. 06 11 70 09 67 

Voorstel In het besluit van het AB van maart 2014 is afgesproken om een 

besparing te realiseren van minimaal 25% en toch een 

substantieel bedrag voor cofinanciering te creëren.  Het DB vindt 

het belangrijk om al in 2016 financiële middelen beschikbaar te 

hebben voor cofinanciering. De ervaring leert dat besluitvorming 

rondom een begrotingswijziging om middelen beschikbaar te 

stellen lang duurt. Dit vraagt dan van het DB creatieve 

oplossingen om toch snel financiële middelen beschikbaar te 

hebben. Of we lopen het risico kansen te missen. Met het 

beschikbare cofinancieringsbudget kan het DB snel op kansen 

inspringen zonder eerst met een begrotingswijziging middelen 

vrij te maken. In de herziene begroting 2016 is een financiële 

ruimte van € 268.500 voorzien (pag. 39). Voor de besteding 

hiervan wordt een afspraken kader voorgesteld dat aansluit bij 

de inhoudelijke agenda 2016-2020: 

1) Het fonds is bedoeld voor bovengemeentelijke initiatieven uit 

de regio die van een duurzaam karakter zijn en een bijdrage 

leveren aan het realiseren van de opgaven uit de Inhoudelijke 

Agenda op gebied van Maatschappij, Economie en Leefomgeving. 

Het betreft initiatieven uit de actualiteit en innovatief van aard. 

de onderbouwing van de initiatieven wordt dit gemotiveerd. 

2) De bijdrage aan initiatieven is beperkt (max. €100.000,-) en 

eenmalig van aard, hooguit kan voor twee jaar tot het maximum 

bedrag (2 x €50.000,-) gebruik worden gemaakt van het fonds. 

3) De bijdrage uit het fonds moet leiden tot bijdragen van 

andere financiers uit de overheid (Europa, Rijk en provincie) of 

derden (bedrijfsleven, onderwijs). 

4) Het fonds wordt beheerd door het DB. Vóór het toekennen 

van middelen aan initiatieven consulteert het DB het betrokken 

vakinhoudelijk portefeuillehouderoverleg. Dit kan ook schriftelijk 

gezien de gewenste handelingssnelheid. In de eerstvolgende 

vergadering van het AB wordt hiervan melding gemaakt.    

5) Voor de periode 2016 – 2020 wordt er een apart hoofdstuk 

‘Cofinancieringsfonds’ opgenomen in de begrotingen en 

jaarrekeningen van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.  

Opmerkingen - 

Belang Hillegom Ook voor de regio Duin- en Bollenstreek is het van belang dat 

het Dagelijks Bestuur met voldoende snelheid kan inspelen op  

kansen binnen de inhoudelijke agenda 2016-2020. 

Advies Akkoord te gaan met dit spelregelkader 

 

 

 

Agendapunt 8 Kadernota Paul Schaddé van Dooren M. 06 11 70 09 67 

Voorstel Jaarlijks worden door het AB de uitgangspunten voor het 

opstellen van de begroting. Tijdens de regiomiddag is er een 

presentatie gegeven over de voorgenomen uitgangspunten.  
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 De daar gemaakte en ook schriftelijke opmerkingen worden 

verwerkt in het concept. Dit wordt in een extra overleg met de 

portefeuillehouders van alle gemeenten besproken op 8 maart jl. 

Na dit overleg zal het definitieve voorstel worden toegezonden.  

 

 
Leefomgeving (Verkeer, Natuur en landschap, RO en Wonen)  

 

Agendapunt 5:  

Afronding overeenkomst Zuidveugel Zichtbaar Groener 

Vincent Lommerse 

M. 06 27 41 64 22 

Voorstel Binnen de begroting de resterende middelen Zuidvleugel 

Zichtbaar Groener vrij te maken voor het Landschapsfonds.  

Opmerkingen Dit is in lijn met het eerdere besluit van het AB op 25/6/2014 om 

in te stemmen met de oprichting van het Landschapsfonds 

Holland Rijnland en deze reservering vrij te maken. 

Belang Hillegom De Oosteinderpolder is voor deze overeenkomst vervallen. De 

Vosse- en Weerlanerpolder is afgerond. Hiervoor hebben Holland 

Rijnland en Hillegom samen opgetrokken bij het verkrijgen van 

alternatieve financiering (Europese subsidie (POP2) en vanuit het 

RIF-Regionaal Groenprogramma) na het weggevallen van de 

Rijkssubsidie. Het project is uitgevoerd vrijwel geheel zoals in 

het oorspronkelijke Definitief Ontwerp (2009) was vastgelegd. 

De Elsbroekerpolder heeft in 2006 de bestemming agrarische 

natuur gekregen. Op deze 30 ha polder lopen Blaarkopkoeien en 

huizen grote aantallen weidevogels die samen voor een uniek 

stukje veenweide midden in de Randstad zorgen. 

Advies Instemmen met het voorstel wat in lijn is met eerdere besluiten. 

Het plan is om een duurzaam fonds te vormen dat ook andere 

fondsen gaat werven zodat duurzame financiering verstrekt kan 

worden aan landschappelijke, ecologische en recreatieve 

particuliere initiatieven. De financiële duurzaamheid van het 

fonds heeft een voldoende grote tijdshorizon van 30 jaar. Op dit 

moment heeft het fonds een startkapitaal gekregen van Holland 

Rijnland en de provincie Zuid-Holland dat in 2020 uitgeput zal 

zijn als er geen aanvullende middelen beschikbaar komen. 

 

 

 

Agendapunt 7: 1e wijziging Huisvestingsverordening 

Holland Rijnland 2015 

Isabelle Salman 

M. 06 11 70 09 65 

Voorstel De Huisvestingsverordening is op 1 juli 2015 in werking 

getreden. Een 1e wijziging wordt nu in procedure gebracht. Het 

gaat hierbij om het mogelijk te maken om eisen te stellen aan de 

passendheid van de huishoudengrootte bij woningen met een 

huurprijs boven 576 euro (volgend uit de Woningwet). En om het 

vaststellen van de rechten van studerende vergunninghouders 

op vervolghuisvesting na een campuscontract. Ten slotte wordt 

een aantal onvolkomenheden in de tekst gecorrigeerd.  

Opmerkingen Het vaststellen en periodiek actualiseren van een (model) 

huisvestingsverordening is een basistaak van Holland Rijnland. 

Belang Hillegom Het eerlijk verdelen van schaarse sociale huurwoningen in de 

regio op eenduidige/eenvoudige/transparante/efficiënte wijze. 

Advies Instemmen met deze 1e wijziging. 

  


