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ADVIEZEN REGIOMIDDAG HOLLAND RIJNLAND 9/11             

 
 
PHO LEEFOMGEVING 
_______________________________________ 

 

Agendapuntnr. 4   
Evaluatie Regionaal 

Groenprogramma 

Contactpersoon: Vincent Lommerse 
Telefoonnr. 06 27 41 64 22 

Essentie voorstel Het Algemeen bestuur van Holland Rijnland heeft 17 februari 2010 het 
Regionaal Groenprogramma 2010-2020 vastgesteld. De afspraak is gemaakt 
om halverwege de periode, de uitvoering te evalueren. De evaluatie is gericht 
op drie onderdelen: 
1. Inhoudelijk, welke resultaten zijn bereikt? 

2. Financieel, hoe zijn de middelen besteed? 
3. Tevredenheid van betrokkenen. Dit onderdeel is onderzocht met behulp 

van een digitale vragenlijst en interviews met sleutelpersonen. Uit de 
evaluatie komt naar voren dat het Regionaal Groenprogramma effectief is. Er 
zijn een groot aantal projecten op het gebied van groen en recreatie 
gerealiseerd. Halverwege de termijn is de helft van het beschikbare budget 

besteed. Uit de evaluatie zijn een viertal aanbevelingen gekomen. De 
conclusies en aanbevelingen vormen een goede basis om de tweede helft van 
het groenprogramma 2016-2020 uit te voeren. 
 
Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van de tussenevaluatie Regionaal Groenprogramma 

Holland Rijnland. 

2. In te stemmen met de conclusies van de tussenevaluatie: 
 het Regionaal Groenprogramma leidt tot initiëren en realiseren van 

groenprojecten; 
 door de samenwerking in clusters versterken de gemeenten elkaar; 

 het Regionaal Groenprogramma leidt tot meer groen en recreatie in de 

regio; 
 het Regionaal Investerings Fonds draagt bij aan het verkrijgen van 

cofinanciering; 
3. In te stemmen met de aanbevelingen van de tussenevaluatie: 

 continueren voorwaarden RIF, niet bijdragen aan voorbereidingskosten 

gemeenten 
 een accountantsprotocol op te stellen, waar bij toekomstige 

uitvoeringsovereenkomsten alleen een financiële verantwoording 
gevraagd wordt voor projecten met een investering van meer dan € 
250.000; 

 huidige rolverdeling tussen Holland Rijnland en gemeenten handhaven; 

 bij wijzigingen in uitvoeringsovereenkomsten, de trekkende gemeente 

de wijziging in te laten dienen. 
4. De tussenevaluatie Regionaal Groenprogramma met de geformuleerde 

conclusies en aanbevelingen ter instemming aan het Algemeen Bestuur, 
onder voorbehoud van het advies van het portefeuillehoudersoverleg 

Leefomgeving, voor te leggen.  

Belang gemeenten Bepalen effectiviteit en eventuele bijsturing Groenprogramma 2010-2020 

Holland Rijnland 

Opmerkingen Mede vanuit het Holland Rijnland groenprogramma zijn in Hillegom projecten 

gerealiseerd (o.a. laanbeplanting Wilhelminalaan, Winterrustlaan e.o. en ook 
natuurvriendelijke oevers in Elsbroek, herinrichting van de Hoftuin en 
inrichten van Zorgeloos Groen langs de N208). Het Groenprogramma is voor 
Hillegom en de regio Duin en Bollenstreek effectief gebleken met ook grote 
bijdragen voor wandel, fiets en vaar(sloepen)netwerk.  Het is goed om het 
programma te evalueren. Het vereenvoudigen van regels is gewenst om de 
projecten eenvoudiger af te kunnen ronden. Geen accountantsverklaring voor 

projecten van minder dan € 250.000 is daarvan een goed voorbeeld. 



2 
 

Gebleken is dat administratie rondom het aanvragen en verantwoorden en 
het opstellen van een noodzakelijk gebiedsprogramma’s relatief veel tijd in 

beslag neemt. Deze tijd kan beter benut worden voor de voorbereiding of 
uitvoering van andere projecten. Aandachtspunt voor de HLT-organisatie en 
het regio programma voor de Duin en Bollenstreek is dat het niet mogelijk is 
om voorbereidingskosten te declareren. Indien bijv. 1 gemeente voor de 
anderen projecten trekt moeten dan weer onderling extra afspraken gemaakt 

moeten worden over de dekking van deze kosten.  
Het is jammer dat de voorwaarden die de provincie hanteert voor haar 
gebiedsprogramma Groen met een algemene bijdrage voor projecten die 
passen in het gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek van 50%, niet ook 
1 op 1 hetzelfde gelden voor de bijdrage van Holland Rijnland van 25%.  
Dat zou een deel van de theoretische discussie kunnen oplossen met 

betrekking tot de voorbereidingskosten. Regels moeten niet gebaseerd zij op 
gebrek aan onderling vertrouwen of scheef gebruik van middelen door de 
grootste deelnemer. Het moet gaan om de resultaten die we willen bereiken 
en voorbereidingskredieten horen daar nu eenmaal bij.  

Advies Instemmen met de 4 beslispunten. 
Aandachtspunt is het (niet mogen) declareren van voorbereidingskosten zoals 

hierboven beschreven. Zeker voor projecten die vallen binnen het samen met 
de provincie opgestelde gebiedsprogramma groen en recreatie. 

 
 

Agendapuntnr. 6  
Actualisatie regionale woonagenda 

Isabelle Salman  
Telefoonnr. 06 11 70 09 65 

Essentie voorstel De provincie Zuid-Holland heeft de gemeenten van Holland Rijnland 
gevraagd om de regionale woonagenda 2014 te actualiseren en deze voor 
1 juli 2017 aan de provincie toe te zenden. Dit is een driejaarlijkse 
verplichting voor gemeenten. De regionale woonagenda geeft een 

onderbouwing voor de woningbouwplannen van de gemeenten bij 
ruimtelijke ontwikkelingen. De Provincie toetst hieraan. Met de actualisatie 
van de regionale woonagenda kunnen de gemeenten voldoen aan de 1e 
trede van de Ladder Duurzame Verstedelijking, zodat afzonderlijke 
bouwplannen niet meer door de provincie worden getoetst. Vanuit 
efficiency oogpunt ligt het in de rede om het DB (ic de voorzitter van het 
pho Leefomgeving/ wonen) te vragen om als bestuurlijk opdrachtgever op 

te treden en de kosten voor dit project met de gemeenten te verrekenen 
op basis van inwoneraantal.De projectgroep bestaat uit vakambtenaren 
wonen van de deelnemende gemeenten. De strategische eenheid Holland 
Rijnland levert procesregie op dit project. 
 
Voorstel: 

I. De Holland Rijnland portefeuillehouder wonen als bestuurlijk 
opdrachtgever namens de 14 gemeenten in regio Holland Rijnland aan te 
wijzen voor de actualisatie regionale woonagenda 2017; 
II. de secretaris van Holland Rijnland als ambtelijk opdrachtgever aan te 
wijzen; 
III. de uitvoering van het opstellen van de regionale woonagenda te 
beleggen bij de gemeenten. Holland Rijnland levert uren t.b.v. de 

procesregie. 
IV. de vaststelling van de regionale woonagenda 2017 te laten geschieden 
door het Algemeen Bestuur Holland Rijnland met uitzondering van de 
gemeentelijke planlijsten woningbouw. Hiervoor ligt de 

vaststellingbevoegdheid bij de betreffende gemeente; 
V. het PHO leefomgeving advies uit te laten brengen aan de gemeenten 
over de regionale woonagenda 2017; De gemeenten kunnen een 

zienswijze indienen op de door het PHO opgestelde ontwerp. 
VI. te besluiten dat de regionale woonagenda 2017 tenminste dient te 
bestaan uit de door de provincie vereiste onderdelen: actualisatie 
woningbouwprogramma in aantallen, locaties, woonmilieus en prijsklassen 
en een hoofdstuk huisvesting bijzondere doelgroepen; 
VII. te besluiten welke aanvullende informatie (de relatie met 

kantorenagenda, regionale woonagenda en bestemmingsplannen, 
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verduurzaming woningvoorraad en duurzaam realiseren 
woningbouwopgave i.r.t. bodemdaling ) op basis van de 

lokale woonagenda’s wordt opgenomen in de actualisatie van de regionale 
woonagenda; 
VIII. ten behoeve van het opstellen van de actualisatie van de regionale 
woonagenda financiële middelen beschikbaar te stellen, die worden 
verrekend met de gemeenten op basis van gemeentelijk inwoneraantal; 

IX. kennis te nemen van de mogelijkheid dat de woonagenda kan worden 
aangevuld met de regionale keuzes m.b.t. de verstedelijkingsagenda 
Netwerk Zuidelijke Randstad en de op te stellen omgevingsagenda’s van 
gemeenten.  

Belang 

gemeenten 

Betreft het voldoen aan een verplichting vanuit de provincie. 

 

Opmerkingen Het actualiseren is een drie-jaarlijkse verplichting vanuit de provincie. 
Holland Rijnland heeft geen uitvoerende rol in de actualisatie van de 
regionale woonagenda. Externe begeleiding is daarom noodzakelijk. 
Indicatie van de kosten voor Hillegom op basis van inwonertal: circa  
€ 2.500. 

Advies Instemmen. Vanuit Hillegom is het niet nodig om aanvullende 

onderwerpen/informatie aan de regionale Woonvisie toe te voegen. Deze 
worden lokaal, in andere vakgebieden of andere samenwerkingsverbanden 
opgepakt.  

 
 

Agendapuntnr. 07   
Afronding regionale aanpak Ladder 
voor duurzame verstedelijking 

Sjoukje Eringa  
Telefoonnr. 06 16 01 55 94 

Essentie voorstel Eind 2015 is er een regionaal traject gestart voor de Ladder voor 
Duurzame Verstedelijking. Holland Rijnland faciliteert dit proces vanuit 
haar platformtaak en Stec Groep is als externe deskundige partij 
ingehuurd. Het proces is nu afgerond en er is een aantal deelproducten 

opgeleverd. Op 2 november is er een afsluitende (bestuurlijke) 
bijeenkomst. Mogelijke aanscherpingen uit deze bijeenkomst worden 
meegenomen in de bespreking in het PHO. 
Voorstel: 
1. Kennis te nemen van bijgaande eindproducten van het traject Regionale 

aanpak Ladder voor duurzame verstedelijking en de uitkomsten van de 
afrondende bijeenkomst op 2 november; 

2. Het ambtelijk advies, zoals opgenomen in het zogenaamde ‘kopstuk’, 
over te nemen en de subregio’s zelf een ambtelijke afstemmingsgroep te 
laten formeren voor onderlinge afstemming. Ook de overige adviezen uit 
het kopstuk worden daarin opgepakt; 
3. Bijgaande producten door te sturen naar de colleges van alle 14 
gemeenten in Holland Rijnland, zodat elke gemeente deze kan gebruiken; 

4. Stuurgroep en begeleidingscommissie decharge te verlenen en hiermee 
het traject als afgerond te beschouwen.  

Belang  
gemeenten 

In een goede afstemming met regio en provincie op uniforme wijze zorg 
dragen voor een goede onderbouwing van ruimtelijke ontwikkelingen aan 
de hand van de Ladder voor duurzame verstedelijking, met behoud van 
voldoende mogelijkheden tot maatwerk voor de gemeenten. 

Opmerkingen Er is geen behoefte aan dwingende modellen of formats. Een facultatieve 
gereedschapskist volstaat. 
 

Voor wonen wordt er goed met provincie en regio afgestemd en 
geladderd. Voor andere functies (bedrijven, kantoren, retail, leisure) kan 
dat hier en daar nog beter. 

 
Hoe gedetailleerd er geladderd moet worden (analyse en motivering), 
verschilt per project. Daarnaast moet per project nagegaan worden op 
welke schaal (subregionaal, regionaal of bovenregionaal) afstemming 
nodig is. Om dit aanvankelijk op subregionaal niveau te organiseren in 
afstemmingsgroepen is het meest praktisch. Opschaling is dan altijd 

mogelijk om een project “ladderproof” (Raad van State) te maken.  
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Adviezen op het gebied van wonen worden meegenomen in de actualisatie 

regionale Woonvisie.  

Advies Instemmen met het voorstel, rekening houdend met de opmerkingen. 

 
 
Gezamenlijke deel van PHO Maatschappij en PHO Leefomgeving voor het agendapunt ‘Onderzoek 
Provinciaal Doel-groepenvervoer’ om 15.00 uur in de Raadzaal.  
 

Agendapuntnr.  10 
Doelgroepenvervoer 

Kennis nemen van presentatie 

Discussie Aan de hand van een presentatie van dhr. Bas Scholten en mw. Iris de 
Bruyne worden de resultaten van het onderzoek van de provincie 

toegelicht. De nadruk ligt op mogelijke pilots die in de regio’s Midden 
Holland en Holland Rijnland uitgevoerd kunnen worden. Daarvoor moeten 
keuzes gemaakt worden, die waarschijnlijk financiële consequenties met 
zich meebrengen. 

Belang 

Bollenstreek 

Goed vervoer voor alle doelgroepen, ook voor mensen met een beperking. 

Opmerkingen Er is door de stuurgroep sociaal domein een opdracht gegeven om te 
onderzoeken welke toekomstscenario’s er mogelijk zijn om het 
doelgroepen vervoer efficiënter en duurzamer te maken. Dit onderzoek 

start in 2017. Er is nog geen budget voor gereserveerd.  
Er is geen kennis van de mogelijke pilots, dus of die aansluiten bij de 
praktijk is niet te zeggen. 

Advies Kennis nemen van de presentatie. 

 
 

Agendapuntnr.  11 

Inventarisatie ontwikkelingen ten 
behoeve van de Kadernota 2018 

 

Kennisnemen van presentatie 
 

Essentie voorstel Momenteel wordt toegewerkt naar de begroting 2018. Dit conform de 
wens van de diverse gemeenteraden. Hiertoe dient een kadernota te 
worden opgesteld. In de vorige regio-middag is besproken dat er in deze 

kadernota niet alleen een financiële trendontwikkeling dient te worden 

gegeven, maar ook een doorzicht op de inhoudelijke ontwikkeling op de 
verschillende domeinen. Zoals ook gegeven via de ‘Memo stand van zaken 
Speerpunten van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland’, die ter 
kennisname naar de PHO’s is gestuurd in de vorige regiomiddag.  
In dit agendapunt willen we met u, in het licht van de begroting van de 
organisatie Holland Rijnland, bespreken:  

- Welke ontwikkelingen zien we in 2018 en wat dit betekent voor de rol en 
inzet van de organisatie Holland Rijnland?  
- Blijven we hetzelfde doen als geprognotiseerd voor 2017, of verandert 
de inzet of vervallen zelfs thema’s waar het de inzet van Holland Rijnland 
betreft?  
- Voorzien we nieuwe trends of ontwikkelingen die mogelijk tijd gaan 
vragen?  

Dit vooruitlopend op de verdere uitwerking en de behandeling van de 
begroting 2018. Op onderdelen is dit lastig, maar de ambitie is er om 
begroting voor 2018 toch zo scherp mogelijk (SMART) te formuleren. 
Waarbij er tevens ruimte dient te zijn voor het onverwachte. De discussie 

hierover zal plaats vinden aan de hand van een presentatie en 

vraagstellingen door de voorzitter. Aan u de vraag om vooruitlopend bij u 
zelf na te gaan welke ontwikkelingen u ziet.  

Belang 
Bollenstreek 

Voor Duin en Bollenstreek is ondersteuning voor het regionale 
gebiedsprogramma groen en recreatie effectief gebleken; hier moet 

voldoende aandacht voor blijven. Ook voor het verder uitrollen van 
LEADER welke regeling nieuw is voor onze streek. 
zie ook speerpunt 8 – Groene landschappen 
 => inzet blijft gelijk, groenprogramma en extra  uitwerking 
op Iconen (HUP, NP Hollandse Duinen, etc.). 
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Opmerkingen Voor de afstemming met de Noordvleugel is extra inzet van Holland 
Rijnland nodig (stadsregio Amsterdam en Haarlemmermeer) als het gaat 

om woningbouw, verkeer en vervoer e.d. 
 

Advies Zie bij belang Bollenstreek en opmerkingen. 

 

 

 

PHO MAATSCHAPPIJ  

 
Het advies over het nagezonden agendapunt: Zorginkoop LVB doelgroep is nog niet beschikbaar en 
wordt nagezonden aan de HLT bestuurders  
 
 

Agendapuntnr. 6 

Voorstel integrale aanpak 

Mariska Roos 

Telefoonnr. 06 16 01 54 52 

Essentie voorstel De werkgroep integrale aanpak 16-27 jarigen heeft de opdracht om 

aanbevelingen op te stellen voor gemeentelijk beleid om op integrale wijze 
invulling te geven aan de ondersteuningsnoodzaak van 16 tot 27 jarigen. 
Doel is om knelpunten in de continuïteit van ondersteuning door 
leeftijdsgrenzen, schotten en elkaar tegenwerkend beleid en regels aan te 
pakken. Hierdoor wil de werkgroep een bijdrage leveren aan de 
transformatiedoel-stelling die gemeenten in Holland Rijnland zich naar 
aanleiding van de transitie jeugdhulp, Wmo en invoering Participatiewet 

hebben gesteld. Dit onderwerp is eerder besproken in het 
portefeuillehoudersoverleg Maatschappij van 28 september. Afgesproken 
is de vragen en opmerkingen te verwerken in het voorstel en het opnieuw 
te agenderen voor positief advies van het portefeuillehoudersoverleg.  
 
Voorstel:  

1. In te stemmen met de aanbevelingen uit de memo “Aanbevelingen 

voor gemeentelijk beleid tbv 16-27 jarigen”.  
2. Deze aanbevelingen een uitgangspunt te laten zijn bij het 

inkoopproces 2017 e.v. 
3. Dit voorstel met een positief advies voor te leggen aan de colleges 

ter verwerking in het gemeentelijk beleid. 
4. Na instemming van de colleges de werkgroep Integrale aanpak de 

opdracht te geven om te komen tot een regionale aanpak voor de 
doorlopende zorglijn (aansluiting 18-18+) voor de specialistische 
hulpverlening, waarbij prioriteit gegeven wordt aan jongeren die 
uitstromen uit een intramurale setting.  

Belang 

Bollenstreek  

Ook binnen de Bollenstreek valt de groep 18-18+ nog regelmatig tussen 

wal en schip. Vanwege de overgang van jeugd naar WMO/participatie 
maar ook omdat kwetsbare jongeren die 18 worden veel moeten regelen, 
waarbij het overzicht vaak ontbreekt. Als onderdeel van het Programma 
Ontschotting Sociaal Domein (reeds in College besproken) is een 
deelproject 18-18+ opgenomen. Hiermee wordt (met de ISD) uitvoering 
gegeven aan het concretiseren en implementeren van de aanbevelingen 

binnen de HLT gemeenten. Daarnaast wordt vanuit de werkgroep HR- 
breed ondersteund voor bredere implementatie. Binnen HLT is de wens 

om expliciet aandacht te geven aan de invoering van het perspectiefplan 
17-27 jaar), waarmee een doorlopende lijn kan worden gerealiseerd. 
Daarnaast is (deels) zelfstandig wonen met begeleiding of een stevig 
sociaal netwerk van belang. Vanuit de werkgroep integrale aanpak is voor 
het onderwijs een pilot gestart, bedoeld om mbo-jongeren die uit dreigen 

te vallen (Voortijdig School Verlaters) actief op te sporen en te coachen.  

Opmerkingen Belangrijk onderdeel in de integratie en dus samenwerking in het sociaal 
domein: deze leeftijdsgroep komt uit de jeugdzorg en gaat richting 
zelfstandigheid of wmo en/of participatie. 
De aanbevelingen zijn al langs de Colleges en de Raden geweest (als 
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bijlage bij het Programma Ontschotting).  

Advies Positief advies voor uitvoering en implementatie.  

 
 

 
 

Agendapuntnr. 7  
Financiering MEE en Kwadraad 

Michael Ayeb en Ella Visser  
Telefoonnr. 0252-433255 

Essentie voorstel De TWO jeugdhulp financiert de Jeugd- en Gezinsteams in de regio 
grotendeels met een opdracht aan de Coöperatie JGT. De fte’s die MEE en 
Kwadraad leveren voor de JGT’s worden op dit moment apart 
gesubsidieerd door de individuele gemeenten. De gemeenten en de 
aanbieders willen de financiële relatie met MEE en Kwadraad gelijktrekken 

met de andere aanbieders. Hiermee bereiken we een duidelijkere relatie 
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit leidt daarnaast tot meer 
flexibiliteit bij het inkopen van deskundigheid en gelijkwaardigheid tussen 
medewerkers. 

Voorstel: De colleges te adviseren om: 
1. met ingang van 1/1/2018 het budget voor de fte’s JGT van MEE en 
Kwadraad beschikbaar te stellen aan de TWO Jeugdhulp ten behoeve van 
de JGT’s; 
2. hierbij uit te gaan van de fte prijs van € 93.000,- bij 

voltijdsdienstverband; 
3. Voor 1 januari 2017 aan te kondigen dat de subsidierelatie voor het 
jaar 2018 m.b.t. de fte’s voor JGT van MEE en Kwadraad formeel wordt 
verlaagd.  

Belang 

Bollenstreek  

Het is voor de bollenstreek wenselijk om voor de financiële relatie tussen 

MEE en Kwadraad samen te trekken.  

Opmerkingen Zoals ook in de kanttekeningen is meegenomen is het enige wat lastig is 
dat de onderlinge wisseling tussen TWO en het sociaal wijkteam: “De 
medewerkers van Kwadraad en MEE die werkzaam zijn binnen het JGT 

kunnen nu ook gedeeltelijk werkzaam zijn bij het Sociaal wijkteam van de 
individuele gemeenten. De onderlinge uitwisseling wordt bij de financiering 
vanuit de TWO lastiger. Hierover moeten nadere afspraken gemaakt 
worden met de TWO.” 

 
Een ander punt is dat de financiering per fte a € 93.000 een stuk hoger is 
dan wat de subsidieaanvraag van MEE met betrekking tot de FTE voor de 
CJG in 2017 vraagt en dus nu lokaal is afgesproken. Op dit moment wordt 

er een bedrag van  € 86.252 betaald per FTE. 

Advies Ondanks bovenstaande achten wij dat het van groter belang is dat de 
financiële middelen voor de zorgaanbieders gelijk worden getrokken en 
stemmen in met het voorstel. 

 
 

Agendapuntnr.  8 

Restant budget werkagenda 2016 

Ella Visser 

Telefoonnr. 0252-433255 

Essentie voorstel De Werkagenda Jeugd 2016 werkt aan de gezamenlijke opgaven van 
gemeenten in Holland Rijnland. Een aantal van deze opgaven wordt 
binnenkort gerealiseerd, op andere opgaven vindt verdieping plaats en er 
komen nieuwe opgaven bij. Van een aantal opgaven is al duidelijk dat 

deze vanuit 2016 doorlopen in 2017.  
Voorstel: 
Het restant budget van de Werkagenda Jeugd 2016 van plm. € 50.000,- 
beschikbaar te stellen voor continuering van de Werkagenda in 2017 en 
indien nodig de colleges hiertoe te laten besluiten.  

Belang 
Bollenstreek  

Om de transformatie van de Jeugdhulp te versnellen, is het noodzakelijk 
dat de onderwerpen op de werkagenda worden opgepakt en worden 
uitgevoerd. Het werkbudget is nodig om uitvoering te geven aan bepaalde 
onderwerpen. Men kan dan denken aan het geven van een 
onderzoeksopdracht, de kosten voor het organiseren van een bijeenkomst. 
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Opmerkingen De projecten die in de werkagenda 2016 staan, lopen nog door in 2017. 
Het budget dat hiervoor gereserveerd is, is voor het jaar 2017 ook nog 

nodig. Een besluit van het college is in de HLT gemeenten niet nodig.  

Advies Akkoord, met als voorwaarde dat de werkagenda 2017 nog wordt 
voorgelegd aan het PHO. Met daarbij een begroting waarin de bestemming 

van middelen uit 2016 zichtbaar is.  

 

Agendapuntnr.  09 
Inventarisatie ontwikkelingen ten 

behoeve van de Kadernota 2018 

Geerdine Krayenbosch 
Telefoonnr. 527  

 

Essentie voorstel  
Momenteel wordt toegewerkt naar de begroting 2018. Dit conform de 
wens van de diverse gemeenteraden. Hiertoe dient een kadernota te 
worden opgesteld. In de vorige regio-middag is besproken dat er in deze 

kadernota niet alleen een financiële trendontwikkeling dient te worden 
gegeven, maar ook een doorzicht op de inhoudelijke ontwikkeling op de 
verschillende domeinen. Zoals ook gegeven via de ‘Memo stand van zaken 
Speerpunten van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland’, die ter 
kennisname naar de PHO’s is gestuurd in de vorige regiomiddag.  

In dit agendapunt willen we met u, in het licht van de begroting van de 
organisatie Holland Rijnland, bespreken:  

- Welke ontwikkelingen zien we in 2018 en wat dit betekent voor de rol en 
inzet van de organisatie Holland Rijnland?  
- Blijven we hetzelfde doen als geprognotiseerd voor 2017, of verandert 
de inzet of vervallen zelfs thema’s waar het de inzet van Holland Rijnland 
betreft?  
- Voorzien we nieuwe trends of ontwikkelingen die mogelijk tijd gaan 
vragen?  

 
Dit vooruitlopend op de verdere uitwerking en de behandeling van de 
begroting 2018. Op onderdelen is dit lastig, maar de ambitie is er om 
begroting voor 2018 toch zo scherp mogelijk (SMART) te formuleren. 

Waarbij er tevens ruimte dient te zijn voor het onverwachte. De discussie 
hierover zal plaats vinden aan de hand van een presentatie en 
vraagstellingen door de voorzitter. Aan u de vraag om vooruitlopend bij u 
zelf na te gaan welke ontwikkelingen u ziet.  

Belang 

Bollenstreek 

Dit zijn onderwerpen die HR-breed spelen. Dit mag echter niet de wijze 

waarop hier in de D&B invulling aan gegeven wordt vertragen of 
tegenhouden (op onderwerpen gaan de ontwikkelingen hier wellicht 
sneller). Daarnaast gaan we ervan uit dat er gedurende het jaar, 
afhankelijk van ontwikkelingen, de ruimte blijft bestaan om andere 
onderwerpen dan nu genoemd op te pakken. 

Opmerkingen Vanuit HLT hebben we een inventarisatie gemaakt van beleidsmatige 

onderwerpen waarvan we verwachten dat we hier in de nabije toekomst 
(vervolg)stappen in moeten zetten. Aanleiding kan zijn wijziging van wet- 
en regelgeving, maatschappelijke ontwikkelingen, dan wel bestuurlijke 
ambitie. Goed om met elkaar te verkennen op welke van de onderstaande 
thema’s binnen het sociaal domein Holland Rijnland een rol kan vervullen 
en hoe deze rol er dan uit dient te zien. 

- Privacy maatregelen Jeugd 

- Integratie statushouders (bijv. aansluiting op onderwijs en werk) 

- Vervolg Beleidskader Maatschappelijke Opvang en Beschermd 

Wonen/Scheve Huisjes 

- Aansluiting zorg 18-/18+  

- Doelgroepenvervoer 

- Arbeidsmigranten 

- Opvang ex-gedetineerden 

- Decentralisatie LVB 

- Aansluiting onderwijs-jeugdhulp 
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- Aansluiting onderwijs-arbeidsmarktbeleid 

Advies De bovenstaande thema’s in de discussie te betrekken. 

 

 

PHO BESTUUR & MIDDELEN 

_______________________________________ 

 
 

Agendapuntnr.  5 
Kadernota en het traject richting 
begroting 2018 

 
Paul Schaddé van Dooren M. 06 11 70 09 67 
 

Essentie voorstel Aan de hand van presentatie  
Belang Bollenstreek De kadernota en begroting maken deel uit van het reguliere P & C traject. 

Opmerkingen Toelichting door HR op dit agendapunt: 

Het gaat bij dit agendapunt primair om de Kadernota voor de begroting 

2018. De vraag is de kadernota niet alleen als financiële trend te zien 

(indexering, etc.), maar ook te koppelen aan de inhoud. Dit is al deels 

gedaan door in de vorige regiomiddag naast de TuRap ook de ‘memo 

stand van zaken speerpunten’ te agenderen (zie bijlage 2). Aangezien 

voor het grootste deel van Holland Rijnland (de uitvoerende taken TWO, 

RBL, urgentiecommissie, etc) de inzet grotendeels gelijk blijft, gaat het 

voornamelijk om de vraag hoe in 2018 de capaciteit van de Strategische 

Eenheid (12 fte) binnen de Inhoudelijke Agenda in te richten. In het 

themacafé SMART is hier recent een uitgebreide discussie over geweest. 

 

De bestuurders  worden in een korte presentatie in de PHO’s mee 

genomen in de financiële opbouw van de organisatie en er is een beeld 

van de verwachte ontwikkeling ten opzichte van 2017. HR heeft op een 

aantal speerpunten geen rol (meer) heeft. Daarom wordt door HR 

aangeraden om kantorenstrategie en bodemdaling te laten vervallen qua 

inzet HR (los van platformrol), ditzelfde geldt voor WMO. Let wel, dit wil 

niet zeggen dat het geen (sub)regionaal vraagstuk is. De constatering is 

echter dat dit op andere tafels al wordt opgepakt.  

Tegelijkertijd blijven een aantal speerpunten qua inzet gelijk en of er is 

een accentverschuiving. Sommigen worden pas duidelijk in 2017. Zo komt 

er begin komend jaar een conferentie rond ‘doelgroepen rond wonen’ die 

juist op dit dossier duidelijkheid moet geven over de koers die we samen 

gaan voeren. Daarnaast wordt op een aantal onderwerpen nog een 

uitvoeringsprogramma opgesteld waarin de rolverdeling of het 

trekkerschap op de actielijnen nog moet worden uitgewerkt. Dat maakt 

het voorspellend karakter van de begroting complex, aldus HR. 

 

In de PHO’s wordt een beeld gegeven van de inzet van HR, zoals 

opgenomen in de begroting 2017. Met daarbij een verwachte extrapolatie 

naar 2018. Met de portefeuillehouders wordt dit besproken of dit beeld 

herkend wordt, zodat dit verwerkt kan worden in de begroting 2018.  

De daadwerkelijke vrije capaciteit waarmee kan worden geschoven is 

beperkt, aangezien veel tijd zit platformrol, belangenbehartiging, lobby, 

etc. Voorgesteld wordt om inzet die vrij komt door vervallen speerpunten 

in te zetten op de al bestaande speerpunten. In plaats van het opnemen 

van nieuwe speerpunten.  

Ook moet er ‘vrije ruimte’ zijn om vanuit de PHO’s in te springen op 

onderwerpen die ineens actueel of urgent zijn. Zo hebben we dat dit jaar 

al gezien rond een regionale Investeringsstrategie, de lobby rond het 

Groenonderwijs of het A4/W4-dossier. 
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De inzet op de Inhoudelijke Agenda kent nog accentverschuivingen. Dat is 

niet raar omdat HR nog in de opbouwfase zitten. De interessante vraag is 

ook wat de gemeenten zelf in deze gaan doen. Het is immers niet de 

agenda van Holland Rijnland maar van de gemeenten dei samen Holland 

Rijnland vormen. Waarbij de inhoud juist ook uit de gemeenten moet 

komen. Deze lijn kwam ook al naar voren in het memo ‘stand van zaken 

speerpunten’. Behandeling van de speerpunten wordt besproken in alle 

PHO's. Bij Bestuur en Middelen komt vooral het proces aan de orde. 

Overige aandachtspunten: 

 Voor 15 april 2017 concept begroting toezenden aan AB leden en 

21-6-2017 vaststellen begroting in AB.  

 Aanleveren, zo smart mogelijk.  

 Ruimte voor innovatie en vernieuwing. 

 Met de inhoud beginnen; onderwerpen en speerpunten/ 

accentverschuivingen. Wie doet wat?  Gewenste resultaten zo 

smart mogelijk, waar het de verantwoordelijkheid van Holland 

Rijnland betreft.  

Planning:  

AB 14 december 2016 inhoudelijk deel Kadernota vaststellen. 

PHO 15 februari 2017 Kadernota 
 

Advies Presentatie afwachten en kennis nemen van de toelichting van HR zoals 
hierboven weergegeven.  

 

 

Agendapuntnr. 6   
Programma van eisen nieuwe accountant 

Paul Schaddé van Dooren M. 06 11 70 09 67 
 

Essentie voorstel In een gesprek op 6 oktober j.l. heeft onze accountant Deloitte 
aangegeven de dienstverlening aan Holland Rijnland niet langer te kunnen 
continueren. Hierdoor ontstaat de noodzaak voor een besluit voor een 
nieuwe accountant. In de Controleverordening Samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland is onder artikel 2 opgenomen, dat de accountantscontrole 
aan een door het algemeen bestuur te benoemen accountant wordt 

opgedragen. De benoeming van de accountant geschiedt voor een periode 
van 4 jaar. 
 
Bespreekpunten: 

1. Te starten met de voorbereidingen voor de aanbesteding van een 
accountant voor de controle van de jaarrekening; 

2. De aanbesteding te doen voor de controles voor een periode van 

vier jaar; 
3. Gezien de omvang van de verwachte kosten (boven de 209.000 

euro) de opdracht Europees aan te besteden; 
4. Het programma van eisen uit 2013 te hanteren als uitgangspunt 

en dit te actualiseren naar huidige staat van de organisatie en de 
nieuwe vereisten als gevolg van de wijzigingen in de BBV; 

5. Een planning op te stellen die garandeert dat de aanbesteding bij 

voorkeur in juni 2017 en uiterlijk oktober 2017 leidt tot de 
aanstelling van een accountant door het AB; 

Belang  
Bollenstreek  

Betreft administratieve verplichting. 

Opmerkingen Het bijgevoegde Programma van eisen van vorige keer is nooit op de 
markt geweest. Dit PvE is een ' voorbeeld'; met een werkgroep wordt een 
nieuwe opzet gemaakt. Dit is niet het stuk wat vastgesteld wordt.  
Tijdens het ambtelijk overleg d.d. 2 november 2016 werd voorgesteld 
 

 In plaats van aanbesteding voor 4 jaar te kiezen voor 2 jaar, met 
optie verlenging van 2 jaar. Reden hiervoor is flexibiliteit in een 

turbulente omgeving en risicoverlagend indien de dienstverlening 

x-apple-data-detectors://embedded-result/1102
x-apple-data-detectors://embedded-result/1382
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niet naar wens is. 

 Expliciet aandacht voor sociaal domein en jeugdzorg in het PvE: 

H1. Organisatie 
H4. Leverancierseisen/ technische bekwaamheid 
H7 inhoudelijk eisen accountantsfunctie/ reviews 

 Jaarrekening proces. In PvE staat 30-4 accountantsverklaring. 
Graag vervroegen naar 31 maart of eerder; 

  H9 Opdrachtverlening. Wegingsfactoren toevoegen: prijs, voldoen 

aan PvE, presentatie.  
 

Verschillende gemeenten (w.o. Teylingen d.d. 3 november 2016 
plaatsgevonden) sturen hun versie van een PvE dat gebruikt is bij de 
aanbesteding van de accountant toe aan HR om te dienen als 
voorbeeld/leidraad. Gestreefd wordt om tijdens het AB van 21 juni de 

nieuwe accountant aan te stellen. 
 

Aandringen om het proces rond de jaarrekening te versnellen dwz dat de 
verklaring eerder dan 30 april 2017 kan binnen komen. 
 

Advies Instemmen met aanpak maar niet met het voorliggende programma van 
eisen dat als voorbeeld is toegezonden. De HR controller heeft 
aangegeven tijdens het AAG met de toegezonden voorbeelden van de 
gemeenten een concept versie op te stellen voor de besluitvorming. 

 
 

x-apple-data-detectors://embedded-result/797

