BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 07-01-2016
Aanwezig:
H.J.J. Lenferink (Voorzitter), J. Wienen, , G. Veninga, C. den Ouden, R.A. van Gelderen, L.A.M. Bakker (secretaris), E. Kiers, J. de
Haan (verslag)
Afwezig:

T. Hoekstra

Nr.

Agendapunt

Besluit

01

Opening en vaststelling agenda

Akkoord

02

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 17-12-2015
Voorstel: vaststellen besluitenlijst

Akkoord

03

Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen
uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen

Akkoord

04

Terug- en vooruitblik overleggen
Voorstel: bespreken.

Bestuurlijke tafel 15 januari; er wordt gesuggereerd om deze op
regiomiddagen te houden, maar de vraag is of dit wenselijk en
werkbaar is. Mogelijk aansluitend er voor of na.
Er wordt afgesproken na de volgende regiomiddag een evaluatie van
de regiomiddagen te doen.
Een afvaardiging van het DB is bij de Gemeente Alphen aan den Rijn
op bezoek geweest. Een belanrijk onderwerp was de inkoop van
jeugdzorg, op korte termijn is er verder overleg over dit onderwerp.

05

Stand van zaken RIF-projecten RijnlandRoute / HOV-net
Zuid-Holland Noord/ Programma Ontsluiting Greenport Duinen Bollenstreek (vast agendapunt)

De lobby voor frequentieverhoging op het spoor tussen Leiden en
Utrecht is lopende. Binnenkort is er een gesprek over de
vertegenwoordiging en rol van Holland Rijnland. Ook ambtelijk wordt
hier op geschakeld.
21 januari komt in het DB een voorstel over het bestuurlijk platform
Zuidvleugel en de rol en het lidmaatschap van Holland Rijnland.

06

Stand van zaken bedrijfsvoering (vast agendapunt)

Ten aanzien van de verdere uitwerking van de samenwerking met
Servicepunt71 wordt vanuit pragmatisch oogpunt gekozen voor het
aangaan van een dienstverleningsovereenkomst met het Servicepunt
via de gemeente Leiden. De komende periode wordt de
overeenkomst met de betrokken partijen nader uitgewerkt.
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Nr.

Agendapunt

Besluit

07

Deelname aan Greenport Holland Overheden
Beslispunten:
1. De deelname van Holland Rijnland aan Greenport Holland
Overheden te beëindigen.
2. De jaarlijkse bijdrage niet meer te oormerken in de begroting
van de Strategische Eenheid

Akkoord

08

Brief boventalligheid aan colleges
Beslispunt:
De brief aan de colleges van de Holland Rijnland-gemeenten, met
het verzoek om de afspraak ten aanzien van de boventalligheid te
bevestigen, vast te stellen.

De herbevestiging van de afspraak zal gebeuren via het vaststellen
van de begroting 2016. Er zal een brief uit gaan ter informatie dat
het in de begroting wordt opgenomen.

09

Aanstellen interim secretaris directeur
Akkoord
Beslispunten:
1. Te constateren dat het AB het DB gemandateerd heeft voor het
aanstellen van een interim secretaris directeur, zoals besloten in
de AB-vergadering van 16 december 2015.
2. Er van kennis te nemen dat L.A.M. (Loes) Bakker uit de
selectieprocedure naar voren is gekomen en haar aan te stellen
als interim secretaris directeur voor de periode tot 1 juli 2016.

10

Rondvraag en Sluiting

Vorige maand is middels de vaststelling van de Inhoudelijke Agenda
aangegeven dat de greenports een aandachtpunt zijn en dat is ook
zeker zo, maar de structuur zoals hij nu is voor wat betreft
lidmaatschappen en vertegenwoordiging werkt niet goed.

-

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 21-01-2016
de secretaris,
de voorzitter,

L.A.M. Bakker

H.J.J. Lenferink
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