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Format advisering AB-vergadering Holland Rijnland tbv AB-leden 
Duin- en Bollenstreek  3 juli 2019 
 

Agendapunt 4 

 Wijziging Treasurystatuut 

 

 

Essentie voorstel In een Treasurystatuut worden de kaders en limieten vastgesteld 

voor het aantrekken en uitzetten van geldleningen.  

Voorgesteld wordt het Treasurystatuut aan te passen. De 

belangrijkste redenen daarvoor zijn: 

1. aanpassing aan de huidige wetgeving; 

2. afstemming met de werkwijze van Servicepunt71 waar de 

adviesfunctie en een deel van de werkzaamheden belegd zijn; 

3. aansluiten bij de nieuwe inrichting van de organisatie; 

4. het laten vervallen van de mogelijkheid leningen en 

garanties aan derde partijen te verstrekken. 

 

Beslispunt: 

De eerste wijziging Treasurystatuut Holland Rijnland 2014 vast te 

stellen. 

 

Belang Bollenstreek Een Treasurystatuut dat aansluit bij de gewijzigde wetgeving en de 

verdeling van werkzaamheden en verantwoordelijkheden tussen 

Holland Rijnland en Servicepunt71. 

(Lokaal belang 

gemeente …) 

 

Opmerkingen  

 

 

Advies Hillegom Stem in met het voorstel 

Advies Katwijk Stem in met het voorstel 

Advies Lisse Stem in met het voorstel 

Advies Noordwijk Stem in met het voorstel 

Advies Teylingen Stem in met het voorstel 

 

 

Agendapunt 5 

Wijziging Legesverordening 

 

Essentie voorstel Conform artikel 10 van de Financiële Verordening Holland Rijnland 

2019 dient het AB de tarieven voor leges eenmaal per vier jaar vast 

te stellen. De tarieven voor leges zijn vastgelegd in de Tarieventabel 

behorende bij de Legesverordening. Voorgesteld wordt de tarieven 

opnieuw vast te stellen en de Legesverordening aan te passen aan 

de door het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland uitgevoerde 

werkzaamheden. 

 

Met de voorgestelde wijzigingen worden overbodige bepalingen 

verwijderd en sluiten de gestelde bepalingen beter aan op de 

praktijk. 

 

Beslispunt: 

De wijziging van de Legesverordening en de bijbehorende 

tarieventabel vast te stellen. 
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Belang Bollenstreek Een overzichtelijke Legesverordening die aansluit bij de 

werkzaamheden van Holland Rijnland. Een tarieventabel die aansluit 

bij de Huisvestingsverordening. 

(Lokaal belang 

gemeente …) 

 

Opmerkingen  

 

 

Advies Hillegom Stem in met het voorstel 

Advies Katwijk Stem in met het voorstel 

Advies Lisse Stem in met het voorstel 

Advies Noordwijk Stem in met het voorstel 

Advies Teylingen Stem in met het voorstel 

 

 

 

Agendapunt 6 

Opdrachtverstrekking 

accountant 

 

Essentie voorstel In de Controleverordening Holland Rijnland is onder artikel 2 

opgenomen dat de accountantscontrole aan een door het algemeen 

bestuur te benoemen accountant wordt opgedragen. 

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 17 oktober 2018 

heeft het Algemeen Bestuur het Dagelijks Bestuur gemandateerd 

om deel te nemen aan een gezamenlijke aanbesteding met SP71 en 

de gemeenten uit de Leidse regio die deelnemen in SP71. 

Op basis van de aanbieding, de beoordeling tijdens de 

aanbestedingsprocedure, de informatieronde en het 

verificatiegesprek, adviseert de begeleidingscommissie Publiek 

Belang Accountants de opdracht te verstrekken tot het uitvoeren 

van werkzaamheden voor de controle op de jaarrekening en de 

verantwoording van Holland Rijnland en de verantwoording van 

TWO Jeugdhulp en Publiek Belang aan te wijzen als accountant voor 

de periode 2019-2022. 

 

Het Dagelijks Bstuur heeft de leden E. van Zuylen, 

gemeenteraadslid Alphen aan den Rijn en F. Koot, gemeenteraadslid 

Teylingen van de  auditcommissie, aangevuld met F. van Ree vanuit 

Holland Rijnland, bereid gevonden zitting te nemen in de 

begeleidingscommissie gedurende de aanbestedingsprocedure. 

 

 

Beslispunten: 

1. Publiek Belang Accountants de opdracht te verstrekken voor 

de interim-controle, de natuurlijke adviesfunctie en de controle op 

de jaarrekening van Holland Rijnland; 

2. Publiek Belang Accountants de opdracht te verstrekken voor 

de interim-controle, de natuurlijke adviesfunctie en de controle op 

de eindverantwoording van TWO Jeugdhulp; 

3. de opdracht te verstrekken voor de periode 2019-2022 

 

 

Belang Bollenstreek Het tijdig uitvoeren van de werkzaamheden voor de controle op de 

jaarrekening en de verantwoording van Holland Rijnland en de 
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eindverantwoording van TWO Jeugdhulp en daarmee voldoen aan 

de wettelijk gestelde eisen 

(Lokaal belang 

gemeente …) 

Alleen invullen wanneer nodig en afwijkend van belang Bollenstreek 

Opmerkingen  

Fred Koot (lid van de begeleidingscommissie) heeft desgevraagd 

aangegeven akkoord te zijn met het voorstel. 

 

Advies Hillegom Stem in met het voorstel. 

Advies Katwijk Stem in met het voorstel. 

Advies Lisse Stem in met het voorstel. 

Advies Noordwijk Stem in met het voorstel. 

Advies Teylingen Stem in met het voorstel. 

 

 

 

Agendapunt 7 

Jaarstukken Holland Rijnland 

2018 

 

 

Essentie voorstel In 2018 is een verbetertraject in gang gezet rondom het traject van 

de jaarrekening. De onderhavige jaarrekening is de eerste nieuwe 

stijl, waarbij bewust op programmaniveau verantwoording wordt 

afgelegd. Het Algemeen Bestuur is het gremium dat de jaarstukken 

van het voorgaande begrotingsjaar vaststelt (artikel 34 lid 3, Wet 

gemeenschappelijke regelingen). 

 

Beslispunten: 

1. De jaarstukken 2018 van Holland Rijnland vast te stellen; 

2. Kennis te nemen van de verklaring en het verslag van de 

accountant; 

3. Het resultaat van de jaarrekening vóór bestemming vast te 

stellen op € 264.144,- (voordelig) voor het onderdeel Holland 

Rijnland reguliere taken; 

4. Het resultaat van het onderdeel TWO Jeugdhulp vast te 

stellen op -€ 7.078 (nadelig); 

5. Het gezamenlijk resultaat vast te stellen op € 257.066,- 

(voordelig); 

6. In te stemmen met het onttrekken van € 78.934,- aan de 

reserve Cofinanciering; 

7. In te stemmen met het onttrekken van € 9.949,- aan de 

reserve RBL en € 17.878,- toe te voegen aan de reserve 

onderwijsarbeidsmarkt; 

8. In te stemmen met het onttrekken van € 156.060,- aan de 

reserve Natuurlijke elementen op particulier terrein en deze reserve 

op te heffen; 

9. In te stemmen met het instellen van een reserve 

Energieakkoord en daar € 180.589,- in te storten; 

10.  In te stemmen met de toevoeging  van € 149.405,- aan de 

algemene reserve; 

11.  In te stemmen met het verrekenen van het resultaat van € 

155.000 conform bijgaande verdeelstaat deelnemende gemeenten. 

Belang Bollenstreek Het belang van de deelnemende gemeenten aan de GR is dat de 

verslaglegging van Holland Rijnland voldoet aan de eisen van 

rechtmatigheid en getrouwheid en er ingestemd kan worden met de 
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voorgenomen reserveringen waardoor het resultaat na bestemming 

beïnvloed wordt. Inzicht verkrijgen in de behaalde resultaten, 

effecten en de financiën die daarmee gemoeid zijn. 

(Lokaal belang 

gemeente …) 

 

Opmerkingen  

 

 

Advies Hillegom Stem in met het voorstel 

Advies Katwijk Stem in met het voorstel 

Advies Lisse Stem in met het voorstel 

Advies Noordwijk Stem in met het voorstel, met de opmerking dat op een aantal 

specifieke onderdelen de gevraagde toelichting helaas niet gekomen 

is, zie hieronder: 

Daarnaast is nog toelichting gevraagd op de tabel Beleidsindicatoren op 

pagina 32 van de jaarrekening. De indicatoren voor “formatie” en “bezetting” 

lijken hier niet juist te zijn. 

Ook is er toelichting gevraagd op de (grote) verschillen in de tabel Kosten 

werkorganisatie op pagina 33. Er zijn enkele forse verschillen bij met name 

“salarissen” (€ 254.557,- nadeel), “personele kosten” (€ 435.856,- voordeel) 

en “apparaatskosten” (€ 191.407,- nadeel) die niet zijn verklaard. 

Advies Teylingen Stem in met het voorstel 

 

 

 

Agendapunt  08 

Begroting Holland Rijnland 2020 

 

 

Essentie voorstel Het betreft de begroting van het samenwerkingsorgaan Holland 

Rijnland voor het jaar 2020.  

Deze ontwerpbegroting is voorgelegd aan de gemeenteraden van de 

deelnemende gemeenten met het verzoek hun gevoelens met 

betrekking tot de ontwerpbegroting bij voorkeur vóór 3 juni 2019 

schriftelijk aan ons kenbaar te maken. De reacties van de 

gemeenteraden worden aan de leden van het Algemeen Bestuur 

(na)gezonden, net als een nota van beantwoording. 

 

Beslispunt: 

De begroting 2020 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 

vast te stellen. 

 

Belang Bollenstreek Onderdeel van de P&C cyclus en door het tijdige aanbieden van de 

begroting 2020 aan Gedeputeerde Staten zal Holland Rijnland ook in 

het jaar 2020 onder repressief toezicht blijven vallen. De begroting 

is opgesteld conform kaderbrief. De wet schrijft voor de concept 

begroting minstens acht weken voor de vergadering waarin deze zal 

worden vastgesteld toe te sturen aan de gemeenten. De afspraak 

binnen Holland Rijnland is om dit nog eerder te doen, namelijk voor 

15 april, zodat gemeenten ruimer de tijd hebben om zienswijzen te 

formuleren. Aandacht voor het voldoen aan de financiële 

kaderstelling door HR. De kern daarvan is dat er een positieve 

indexatie van 3,2% t.o.v. 2019 voor de loonkosten en 1,5% voor de 
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materiële kosten. Het gewogen indexcijfer voor Holland Rijnland 

komt uit op 2,84%. 

(Lokaal belang 

gemeente …) 

 

 

 

 

 

Opmerkingen  

 

 

 

Advies Hillegom Stem in met het voorstel 

 

Bijdragen HLT gemeenten 

 

 Bijdrage 2020 

Hillegom € 369.861 

Lisse € 364.992 

Teylingen € 624.074 

 

 

 

Advies Katwijk Stem in met het voorstel 

 

De bijdrage van Katwijk bedraagt € 1.115.621 (inclusief TWO). 

 

Advies Lisse Stem in met het voorstel 

 

Bijdragen HLT gemeenten 

 

 Bijdrage 2020 

Hillegom € 369.861 

Lisse € 364.992 

Teylingen € 624.074 
 

Advies Noordwijk Stem in met het voorstel 

De bijdrage van Noordwijk bedraagt € 675.052,-, en daarbij nog 

€ 964.006,- als bijdrage aan het Regionaal Investeringsfonds. 

Advies Teylingen Stem in met het voorstel 

 

Bijdragen HLT gemeenten 

 

 Bijdrage 2020 

Hillegom € 369.861 

Lisse € 364.992 

Teylingen € 624.074 
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Agendapunt  09 

Huisvestingsverordening Holland 

Rijnland 2019 

 

 

Essentie voorstel De regionale huisvestingsverordening dient eens in de vier jaar 

geactualiseerd te worden. Gemeenten hebben deze taak 

overgedragen aan regionaal samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. 

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland stelt de nieuwe 

verordening vast. De nieuwe verordening dient op 1 juli 2019 van 

kracht te zijn. 

De concept-verordening is van 20 december 2018 tot en met 14 

februari 2019 vrijgegeven voor inspraak. Op basis van de 

ingediende zienswijzen is door het Dagelijks Bestuur van Holland 

Rijnland een Nota van beantwoording opgesteld en is de concept-

verordening aangepast. De portefeuillehouder overleggen 

Maatschappij en Wonen hebben hierover op 22 mei 2019 positief 

geadviseerd. 

Gevraagd wordt de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 

met terugwerkende kracht naar 1 juli 2019 vast te stellen. 

 

Beslispunt: 

De Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 met 

terugwerkende kracht naar 1 juli 2019 vast te stellen; 

 

Belang Bollenstreek Vaststellen nieuwe regionale huisvestingsverordening 2019 zodat er 

een eerlijk en transparant woonruimte verdeelmodel wordt 

toegepast voor de verdeling van sociale huurwoningen in alle 

regiogemeenten. 

(Lokaal belang 

gemeente …) 

 

Opmerkingen  

 

 

Advies Hillegom Stem in met het voorstel. De gedurende het proces door Hillegom, 

Lisse en Teylingen ingebrachte opmerkingen zijn verwerkt. 

Advies Katwijk Stem in met het voorstel. 

Advies Lisse Stem in met het voorstel. De gedurende het proces door Hillegom, 

Lisse en Teylingen ingebrachte opmerkingen zijn verwerkt. 

Advies Noordwijk Stem in met het voorstel 

 

Bij collegebesluit d.d. 18 december 2018 en raadsbesluit d.d. 22 

januari 2019 is besloten om vanuit de nieuwe gemeente Noordwijk 

geen zienswijze in te brengen op de concept 

Huisvestingsverordening 2019.  

In de voorliggende regionale Huisvestingverordening 2019 is 25% 

lokaal maatwerk gehandhaafd en is tijdelijke huisvesting buiten 

lokaal maatwerk gehouden. Hiermee houdt de nieuwe gemeente 

Noordwijk de mogelijkheid om een redelijk percentage lokaal toe te 

wijzen. 

Advies Teylingen Stem in met het voorstel. De gedurende het proces door Hillegom, 

Lisse en Teylingen ingebrachte opmerkingen zijn verwerkt. 
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Agendapunt  10 

Verlengen regionaal 

groenprogramma Holland 

Rijnland 

 

Essentie voorstel Het Algemeen bestuur van Holland Rijnland (oud Holland Rijnland) 

heeft op 17 februari 2010 het Regionaal Groenprogramma Holland 

Rijnland 2010-2020 (GP) vastgesteld. Het GP maakt deel uit van het 

Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Holland Rijnland (HR). Het 

Groenprogramma loopt in 2020 af. Op basis van realisatie tot nu toe 

en de afgesloten overeenkomsten met financiële verplichtingen 

wordt geschat dat ongeveer 7 miljoen overblijft na het verstrijken 

van de termijn in 2020. Het programma is de basis voor het 

afsluiten van uitvoeringsovereenkomsten (UO) tussen Holland 

Rijnland en de Landschapstafels/clusters van gemeenten (Leidse 

Ommelanden, Duin- en Bollenstreek en Duin Horst & Weide) voor 

de realisatie van projecten op het gebied van landschap, recreatie 

en natuur. Het is wenselijk dat er meer integrale inspanning verricht 

wordt op thema’s, zoals biodiversiteit en waterrecreatie, die groter 

zijn dan de schaal van de clusters en bij voorkeur onderdeel zijn 

van een breder programma zoals landbouwtransitie en 

verstedelijking. Dit kan in de vorm van icoonprojecten zoals de 

Hollandse Plassen e.o. en omvangrijke biodiversiteitsprojecten.  

 

Met presentatie door portefeuillehouder Nanning Mol 

 

Beslispunten: 

1. Het verlengen van het Regionaal Groenprogramma Holland 

Rijnland tot en met 2024. 

2. Het verlengen van de termijn van verantwoording voor 

nieuw af te sluiten Uitvoeringsovereenkomsten vanaf 2020 tot en 

met 2025. 

Belang Bollenstreek Groenprogramma leidt tot meer groen en recreatie in de regio. 

Het investeren van 28 miljoen euro tot en met 2024 in het 

realiseren van regionale projecten op het gebied van de 

groenblauwe structuur die bijdragen aan het versterken van 

biodiversiteit, realisatie van groene landschappen, (water)recreatie 

en cultuurhistorie. 

 

Besteding van het RIF, waarin de gemeenten in de Duin- en 

Bollenstreek jaarlijks hun bijdragen storten. Regionale co-

financiering van projecten onder het Gebiedsprogramma 

B(l)oeiende Bollenstreek en onder de Erfgoedlijnen 

landgoederenzone en Trekvaart. 

(Lokaal belang 

gemeente …) 

 

Opmerkingen Opmerkingen vanuit gemeente Noordwijk: 

 

 Inleiding: 

In de inleiding is sprake van het ontwikkelen van icoonprojecten. Dit 

is echter een verandering in de uitvoeringsstrategie van het 
Regionaal Groenprogramma en hoort dus thuis in een beslispunt. 

Zie ook de opmerking onder argumenten 3.1-3.4: is hier een 
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beslispunt weggevallen of is dit bewust weggelaten en is er 

vergeten de argumenten ook weg te halen? 

 Argument 1.1: 

Het is onjuist dat er een lengte van 190 km aan nieuwe wandel- of 

fietspaden is aangelegd; het gaat grotendeels om het realiseren van 

routenetwerken (routebordjes en knooppuntborden) en slechts om 

enkele fysieke paden zelf. 

 Argument 1.4: 

Het ontwikkelen van icoonprojecten in samenhang met het 

Gebiedsprogramma Rijn- en Veenstreek valt niet onder het 

Regionaal Groenprogramma, omdat Alphen aan den Rijn en 

Nieuwkoop en een deel Kaag en Braassem niet bijdragen aan het 

RIF. Het ontwikkelen hiervan zou eventueel onder de reguliere 

activiteiten van de Strategische Eenheid kunnen vallen, maar zou 

dan onderdeel van de Begroting moeten zijn en niet van het 

Regionaal Groenprogramma. 

 Argumenten 3.1-3.4:  

Deze argumenten zouden bij beslispunt 3 moeten horen, maar het 

beslispunt ontbreekt. 

 In bijlage 10b en 10c:  

Hier staan overeenkomsten met bedragen (B lijst en 

aanvullingen)genoemd, die nog niet zijn ingediend en dus niet zijn 

vastgesteld in het DB. Formeel zijn deze bijdragen (voor een totaal 

bedrag van € 1,7 miljoen) dus nog niet verplicht en nog vrij 

beschikbaar. Indien we deze projecten onder de Leidse 

Ommelanden wel als informeel verplicht beschouwen, bestaat er in 

de Duin- en Bollenstreek ook nog een claim van ongeveer € 840 

duizend op het RIF (voor projecten in voorbereiding onder het 

Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek). 

Advies Hillegom Stem in met het voorstel, want de gemeenten in de Duin- en 

Bollenstreek maken met hun gezamenlijke gebiedsprogramma 

Natuur, Landschap Recreatie “B(l)oeiende Bollenstreek” veelvuldig 

gebruik van cofinanciering (25%) vanuit dit groenprogramma. 

De 7 miljoen die over is was bedoeld voor groen. Door verlenging 

blijft die bestemming hetzelfde.  

Punt 2. Vloeit voort uit beslispunt 1.  

Advies Katwijk Stem in met het voorstel. 

Advies Lisse Stem in met het voorstel, want de gemeenten in de Duin- en 

Bollenstreek maken met hun gezamenlijke gebiedsprogramma 

Natuur, Landschap Recreatie “B(l)oeiende Bollenstreek” veelvuldig 

gebruik van cofinanciering (25%) vanuit dit groenprogramma. 

De 7 miljoen die over is was bedoeld voor groen. Door verlenging 

blijft die bestemming hetzelfde.  

Punt 2. Vloeit voort uit beslispunt 1. 

Advies Noordwijk Stem in met het voorstel zoals dat in agenda en advies staat (dus 

beslispunten 1 en 2).  

Met betrekking tot een eventueel ter vergadering toegevoegd 

beslispunt 3: in het PHO is ingebracht dat Noordwijk vindt dat er 

aangesloten moet worden bij de parels/icoonprojecten van de 

landschapstafels. Dit is echter ter vergadering niet ondersteund 

door andere portefeuillehouders. Inzetten op icoonprojecten zou een 

wijziging van de uitvoeringsstrategie van het Regionaal 

Groenprogramma betekenen en dus een wezenlijke verandering aan 

het programma van het Regionaal Project onder het RIF, zoals het 
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AB dat op 17 februari 2010 heeft vastgesteld. Over een dergelijke 

verandering is betere afstemming vooraf aan de beslissing door het 

AB nodig. 

Advies Teylingen Stem in met het voorstel, want de gemeenten in de Duin- en 

Bollenstreek maken met hun gezamenlijke gebiedsprogramma 

Natuur, Landschap Recreatie “B(l)oeiende Bollenstreek” veelvuldig 

gebruik van cofinanciering (25%) vanuit dit groenprogramma. 

De 7 miljoen die over is was bedoeld voor groen. Door verlenging 

blijft die bestemming hetzelfde.  

Punt 2. Vloeit voort uit beslispunt 1.  

 

 


