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CONCEPT 

 

Overleg AB leden cluster Duin- en Bollenstreek 

Woensdag 6 maart 2019, 18.00 uur bestuurscentrum te Voorhout 

 

Aanwezig 

Katwijk: burgemeester C. Visser,  raadsleden S. Spek en J. de Mooij 

Hillegom: burgemeester A. van Erk, raadsleden C.H. Langeveld en M. Roelofs 

Lisse: wethouder K. vd Zwet, raadsleden W. Slootbeek (voorzitter), G. Mesman en F. Melotte   

Noordwijk: wethouder H. de Jong, raadsleden J. Beugelsdijk, R. Brouwer  

Teylingen: burgemeester C. Breuer, wethouder A. van Kempen (tevens lid Dagelijks Bestuur 

Holland Rijnland, raadslid F. Koot 

R. van Dijk (griffier Teylingen),  

Regiocoördinator werkorganisatie HLTsamen: Jos Augustinus (verslag) 

 

Afwezig met kennisgeving 

Regiocoördinator werkorganisatie HLTsamen Annemieke Star en Maarten Sinnema. 

 

Agendapunten: 

 

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

 Vanwege een gelijktijdig geplande commissievergadering in Lisse zijn de AB-

vertegenwoordigers van Lisse verhinderd het AB van Holland Rijnland van 13 maart 

2019 in Oegstgeest bij te wonen. 

 Raadslid Fred Koot (Teylingen) meldt dat hij eveneens verhinderd is. Wellicht kan 

raadslid Joost van Doesburg hem kan vervangen. Hij zal met hem overleggen. 

 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

2. Kennismaking met de nieuwe leden vanuit Katwijk en Noordwijk 

De voorzitter heet eenieder welkom in het bijzonder de delegatie uit Katwijk en de nieuwe 

delegatie uit Noordwijk. Er volgt een voorstelronde. 

 

3. Uitleg status, doel en procedure vooroverleggen voor de nieuwe leden 

De toelichting geeft geen aanleiding tot vragen en/of opmerkingen. 

 

Per AB-agendapunt wordt aan de hand van de stukken en de annotaties worden de AB 

agendapunten besproken: 

- Kan er een gezamenlijk standpunt geformuleerd worden? 

- Wie is voor dat punt woordvoerder namens het cluster? 

 

4. Agenda Algemeen Bestuur 13 maart 2019 

 

01 Opening en vaststelling agenda 

Akkoord. 

02 Verslag Algemeen Bestuur 17 oktober 2018 

Akkoord. 

03 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegane 

stukken/Verslagen 
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Transformatiefonds jeugd 

Arno van Kempen geeft namens wethouder Fred van Trigt (Hillegom) en tevens lid van het 

Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland (portefeuille Jeugdhulp) een toelichting. Het betreft een 

toelichting over de governance van de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)die betrokken is bij de 

uitvoering van de Jeugdhulp. Het transformatiefonds heeft een extra uitkering gekregen op basis 

van een landelijke donatie van 3,4 miljoen. Elke regio heeft dit ontvangen. Holland Rijnland 

verdeelt dit in twee tranches van 1 miljoen en 2 miljoen over twee jaren. Dat gaat de TWO 

verzorgen. Dat zal extra capaciteit gaan kosten. DB lid Fred van Trigt zal in de AB-vergadering om 

een bijdrage vragen van de gemeente om de extra capaciteit te financieren. Het gaat om iets meer 

dan 1 fte (rond de € 100.00,00). Dit bedrag zal dan op jaarbasis verdeeld worden over de 

deelnemende gemeenten (voor Teylingen als voorbeeld € 9.000,00). Het voorstel van het DB is om 

daarmee akkoord te gaan. Daarmee kan de lijn die uit het sociaal domein is ontwikkeld kunnen 

voortzetten op het onderwerp transformatie en de 3,4 miljoen goed te kunnen wegzetten.  

Fred Koot vraagt of sprake is van een project fte of een structurele uitbreiding van de formatie. 

Arno antwoordt dat het gaat om een project fte. Het zou goed zijn om dat in de mededeling ook 

mee te nemen. 

04 Actualisatie van de Financiële verordening, de Controleverordening en het 

normenkader voor de jaarrekening 2018 

De adviezen uit de annotatie worden besproken en vastgesteld wordt dat er verschillende 

opvattingen zijn over het moment van de tussenrapportage. 

Gehoord de discussie concludeert de voorzitter dat het de keuze is om de situatie zo te houden als 

die is of te wijzigen.  

Robert van Dijk geeft aan dat de auditcommissie te laat is ingeschakeld. Niet duidelijk is of de 

accountant hierbij betrokken is. Dat lijkt niet zo te zijn. De auditcommissie zal niet voor de AB- 

vergadering met een advies komen. 

Er zal een amendement moet komen om tussenrapportage op juli te houden. Robert van Dijk 

informeert over het standpunt bij de andere clusters. 

Ondergrens van € 25.000,00 

Kees van der Zwet is van mening dat er argumenten voor efficiency aan te dragen (beperkt aantal 

AB vergaderingen, lange besluitvormingsprocedure, meer vergaderen, geringe bedragen enz).  

Fred Koot vraag zich a of er meerdere argumenten zijn. De heer Brouwer vraagt of het al eens is 

voorgekomen. Dat blijkt niet het geval te zijn. Als het niet gebeurt waarom zou je de procedure 

dan wijzigen? 

Sonny Spek geeft aan dat juist het geringe aantal AB vergaderingen ook een argument kan zijn om 

niet in te stemmen. 

De voorzitter stelt vast dat er verschillende opvattingen zijn. Lisse en Hillegom kunnen akkoord 

gaan. Noordwijk heeft geen behoefte aan wijzigingen. Idem Katwijk.  

Er zijn verschillende meningen die kenbaar gemaakt worden zodat 1 woordvoering niet mogelijk is. 

Eventueel zal een amendement noodzakelijk zijn als de argumenten niet overtuigen. 

Fred Koot vraag of de hoogte van de algemene reserve geregeld is in de verordening. De 

bestemmingsreserve staat daar wel in.  

Kees van der Zwet geeft aan dat een en andere in een beleidsnota is geregeld. Fred Koot houdt 

twijfel. 

Robert van Dijk neemt de vraag mee. 
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05 Kaderbrief 2020 

Kees van der Zwet zegt te kunnen instemmen. Hij verwijst wel naar een discussie die nu op de 

achtergrond speelt rond de financiële kaderstelling en de indexering. Er is binnenkort een overleg 

over dit onderdeel met de gemeenschappelijke regelingen. 

De HR-begroting past binnen de richtlijnen van de financiële kaderstelling. 

Arie van Erk verwijst naar de discussie bij de Veiligheidsregio. Daar speelt de discussie rond de 

nacalculatie. De 3,2 lijkt wel algemeen aanvaard. Als de salarissen meer dan 3,2% wordt zal ook 

Holland Rijnland een tekort oplopen. Deze discussie loopt er ook nog achteraan. 

Kees Langeveld geeft aan dat het gros van de kosten van het servicepunt bestaat uit loonkosten. 

Er wordt ingestemd met de adviezen 

Inhoudelijke agenda 2019-2023 

De voorzitter geeft aan dat dit nu het moment is om als gemeenten aan te geven wat wij met 

Holland Rijnland willen. Veel infrastructuurprojecten zijn gereed en nu wordt gezocht naar nieuwe 

onderwerpen. Ook is er een tendens meer onderwerpen naar de clusters te halen. Voordat het AB 

een besluit neemt in jul 2019 moet ook de raden hierbij betrokken worden. Dit laatste staat niet in 

het voorstel.  

Robert van Dijk geeft aan at de raden niet genoemd worden in het op proces. 

De voorzitter geeft aan dat mei een geschikt moment zou kunnen zijn voor behandeling door de 

raden. 

Sonny Spek geeft aan de woordvoering voor zijn rekening te nemen tijdens de AB-vergadering. 

06 Actualisatie kantorenstrategie 

Akkoord met voorstel. 

07 Brief aan provincie over opwekking duurzame energie 

In Katwijk wordt op 12 maart 2019 het onderwerp besproken. In Hillegom wordt het onderwerp 7 

maart besproken in de commissie over de rol van de raad. 

Sonny Spek geeft aan dat niet helemaal duidelijk is welke richting je nu geeft met die brief. Er zijn 

locaties op het oog, maar die hebben we niet gezien. 

Er wordt gediscussieerd over het proces.  Arie van Erk geeft aan dat iedere gemeente over zijn 

eigen grond gaat. Dat neemt niet weg dat er een regionale opgave ligt. 

Akkoord in hoofdlijnen met voorstel om de brief te sturen behoudens Katwijk (vooral vanwege het 

proces) en Hillegom in afwachting van de lokale uitkomst in de commissie discussie die nog volgt. 

Een zinsnede dat de gemeenteraden nog aan bod komen is wel wenselijk om op te nemen in de 

brief. 

4. Vacature auditcommissie Holland Rijnland 

Ingestemd wordt dat Fred Koot de vacature namens het DBS-cluster invulling geeft. 

Fred geeft kort de stand van zaken weer over de aanbesteding van de accountant. Er vindt voor 

verschillende percelen een aanbesteding plaats. Er is een beoordeling gemaakt. Er zijn enkele 

inschrijvingen geweest. Er is een principe keuze. Dat is nog vertrouwelijk. Hij spreekt over een 

zorgvuldig proces. Binnenkort vindt de definitieve gunning plaats. 

 

5. Rondvraag en sluiting 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 


