Bijlage 6
Overleg AB leden cluster Duin- en Bollenstreek
Dinsdag 6 december 2016, 18.00 uur te Sassenheim
Aanwezig
Hillegom: burgemeester A. van Erk, raadsleden J. Van Rijn en Th. P. Adamse
Lisse: wethouder A. de Roon, raadslid C.P.M. van der Zwet, raadslid W. Slootbeek
Noordwijk: wethouder G. van Duin, raadslid L. Zoetendaal
Noordwijkerhout: raadslid L. Floor
Teylingen: burgemeester C. Breuer, wethouder A. van Kempen, raadslid R. ten Boden, raadslid R.
Keijzer (voorzitter)
Daarnaast griffier R. van Dijk (Teylingen), griffier C.B.H. Heusingveld (Noordwijkerhout) A.J.
Jaspers (plv griffier Lisse & Hillegom) regiocoördinator H. Mathijsen (Hillegom) en regiocoördinator
Jos Augustinus (Teylingen,)
Afwezig met kennisgeving:
Raadslid J.A. van Rijn
Raadslid J.A. Ringelberg
A.G.M. Mesman was afwezig.
Regiocoördinator A. Start (Lisse)
Delegatie Katwijk.
Agendapunten:
1. Verslag vergadering 18 oktober 2016.
De heer Van der Zwet geeft aan wel aanwezig te zijn geweest. Met inachtneming van deze
correctie wordt het verslag vastgesteld.

-

2. Planning vooroverleg 2017
Voortzetten systeem van 1 week voorafgaand aan AB
Op de vaste dinsdagavond met een aanvangstijd van 18.00 uur en een vaste locatie
Wederom met een warme maaltijd

De aanwezigen stemmen in met de bovenstaande.
3. Notitie informatiestroom/betrokkenheid overige raadsleden (zie afspraak vorige
vergadering)
- Inzetten op themacafés, maar ook actief onderwerpen aandragen voor de themacafés en
actief collega-raadsleden meenemen.
- Opzetten maandelijkse nieuwsbrief vwb sociaal domein (doelgroep = alle raadsleden)
Er ontspint zich een uitvoerige discussie over de vraag wat nu een handige aanpak is. Achtergrond
lag bij het sociaal domein. De volgende noties worden gedaan:

Veel raadsleden volgen regio op enige afstand slechts in verband met tijdgebrek.

Er is ontzettend veel informatie, soms lastig te lezen, te vinden en te duiden

Informatie moet beter gedoseerd worden (alleen “need to know”)

Andere onderwerpen van andere gemeenschappelijke regelingen wellicht ook hierbij
betrekken, dus niet alleen sociaal domein.

Verbreding wordt door een aantal niet wenselijk geacht.

Wie gaat de nieuwsbrief opstellen?

Themacafes? (a la Holland Rijnland)
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Aandacht voor cluster DBS
Nieuwsbrief eerst proberen (griffies met regiocoördinatoren)
Sommigen aanwezigen informeren liever zelf hun raad en hou de nieuwsbrief beperkt
blijven tot sociaal domein bij Holland Rijnland.

Afgesproken wordt eerst te starten met een nieuwsbrief (onderwerpen die relevant en politiek
interessant zijn, kort beschreven, eventueel duiden wanneer raden aan zet zijn). In vervolgfase
bekijken of uitbreiding van onderwerpen noodzakelijk is.

4. Voorbereiding vergadering AB
.
04 Evaluatie Regionaal Groenprogramma
Er zijn mede gelet op het advies van Noordwijk de nodige vragen.
Het groenprogramma mist de specifieke doelstelling; vergroten van biodiversiteit. Deze doelstelling
zou (pragmatisch) standaard geïntegreerd kunnen worden in de projectbladen.
•
Ambtelijke uren en voorbereidingskosten
o
Inzicht in de gedeclareerde uren en bijbehorende werkzaamheden van het
ingenieursbureau van de gemeente Leiden is (summier) gekregen. Er zou waarschijnlijk nog wel
uitgesproken kunnen worden dat als andere gemeenten (gedeeltelijk) dezelfde werkzaamheden
uitvoeren als Leiden – hierover dus afspraken gemaakt kunnen worden met Holland Rijnland, qua
subsidiabele kosten.
o
Een wijziging aanbrengen bij de voorwaarden van het Groenprogramma, door de
voorbereidingskosten voor intergemeentelijke projecten aanspraak te laten maken op een bijdrage
uit het RIF-Groenprogramma. Deze optie zal de samenwerking van de gemeenten, nog meer dan
nu al het geval is, bevorderen.
Is het mogelijk
- voor de gebiedsprogramma’s en de daarbij behorende projecten zoals die met de provincie zijn
afgesproken
- waarvoor 50% cofinanciering door de provincie is toegezegd
- één op één volgens de zelfde voorwaarden en zelfde pragmatische toepassing van welke
(voorbereidings) kosten mogen worden meegenomen in de definitie van de projecten
- standaard in aanmerking te laten komen voor 25% cofinanciering vanuit het RIF groenfonds?
Is het AB gerechtigd zo’n besluit te nemen zonder dat verordeningen moeten worden aangepast en
zonder dat dit consequenties heeft voor andere domeinen zoals verkeer en zonder consequenties
voor projecten uit het verleden. Een dergelijke werkwijze zou dan denkelijk ook van toepassing zijn
op het gebiedsprogramma van de Leidse Ommelanden en de Rijn- en Veenstreek.
Is dat dekkend voor het hele gebeid Holland Rijnland. Met andere woorden worden er geen
gemeenten ‘onderbedeeld’ als het AB zo’n besluit zou nemen?
Wat zijn nu uitvoerings-/voorbereidingskosten en wat wordt er onder verstaan? Zijn de kosten van
een bestek bijvoorbeeld voorbereidingskosten of uitvoeringskosten? Dit heeft ook te maken met de
RIF verordening. Die verordening wijzigen lijkt niet een logische weg. In de nieuwe oplegger bij het
voorstel is verwoord hetgeen wethouder Van Velzen in het PHO naar voren heeft gebracht om het
inzichtelijk en eenvoudig te houden.
Afgesproken wordt dat de regiocoördinatoren de vragen vooraf voorleggen aan Holland Rijnland en
terugkoppelen aan wethouder Van Duin.
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Woordvoerder is wethouder van Duin.

05 Concept kadernota 2018
Hoe om te gaan met de kadernota?
De kadernota is niet besproken in de colleges en commissies/raden maar is wel de basis voor
het opstellen van de begroting van HR.
Er wordt geconstateerd dat de Kadernota ook naar de commissies in de gemeenten moet. Een
lokale behadeling is gewenst. Daar is voldoende tijd voor omdat het Algemeen Bestuur nu wordt
gevraagd kennis te nemen van het eerste concept kadernota 2018 en hun gevoelens ten aanzien
van de concept kadernota 2018 kenbaar te maken. De kadernota zal in deze vergadering nog niet
worden vastgesteld; dit staat gepland voor de vergadering van het AB van 29 maart 2017.
Opgemerkt wordt dat de inhoudelijke agenda van Holland Rijnland recent is vastgesteld.
Lisse merkt op dat het niet zo moet zijn dat alles ieder jaar opnieuw ter discussie te stellen. Er
moet wel ruimte zijn om onderwerpen te accentueren en prioriteren. De kadernota is de
inhoudelijke strategische agenda. De onderwerpen zijn de gemeenten bekend.
Dit is wel een nieuwe manier van werken. De kadernota wordt vroegtijdig aan de deelnemers
voorgelegd, zodat vroegtijdig bespreking kan plaatsvinden. Het had mooi geweest als de
commissievergaderingen vorige week hadden plaatsgevonden. Maar er is nog voldoende tijd om de
commissies hierbij te betrekken.
De kadernota werd op 22 november 2016 toegestuurd. Er is nu sprake van een eerste concept.
De vraag is of het AB in maart 2017 nog ruimte heeft. Feit blijft dat het AB beslist. Niet nu maar in
maart 2017. In de oude situatie zou de kadernota pas in maart 2017 worden voorgelegd.
We nemen er nu kennis van en nemen het mee naar de raden. Er is waardering dat de gemeenten
nu voor in het traject betrokken worden. Er zit weinig licht tussen de kadernota en de inhoudelijke
agenda.
Woordvoerder is wethouder De Roon.
06 Presentatie Programma Energie
De presentatie wordt afgewacht en zal naar verwachting dicht liggen cq aansluiten bij de
onderwerpen uit de inhoudelijke agenda.
5. Rondvraag
Mevrouw Zoetendaal vraagt aandacht voor het maaibeleid. In zijn huidige vorm draagt dat niet bij
aan het versterken van de biodiversiteit. Integendeel er is sprake van verarming.
Mevrouw Mathijssen antwoordt dat in het Groenprogramma is een groot project is gestart waar
meerdere gemeenten aan deelnemen (o.a. Noordwijk, Lisse enz.): “bloemrijke bermen”. Dat
project wordt uitgebreid. De wens is echter dat de provincie met haar omvangrijke aantal meters
bermen daar ook actief aan mee doet. Daar worden ambtelijk contacten gelegd. Het kan zeker
geen kwaad als de provincie daar vanuit een andere (politiek)niveau ook wordt uitgedaagd.
Mevrouw Mathijssen zal informatie uitwisselen met mevrouw Zoetendaal.
De heer Floor vraagt aandacht voor de lastige vindbaarheid van de bestuurlijke stukken op de
website van Holland Rijnland.
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Besloten wordt, bij gebleken beschikbaarheid, de raadzaal in Lisse aan te bieden voor het HR
thema café in januari 2017. De griffier zal dit checken en doorgeven aan Holland Rijnland.
Interessante links:
Facebook en website pagina over het sociaal domein en het gebiedsprogramma Bollesntreek:
https://www.facebook.com/Bollenstreekmetelkaar/
http://www.bollenstreekmetelkaar.nl/
http://www.noordwijkerhout.nl/bestuur/organisatie/samenwerking/gebiedsprogramma/

Voorzitter mevrouw Keijzer dankt ieder voor haar/zijn inbreng en sluit de vergadering.
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