
 
BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 03-03-2016 

 
Aanwezig: H.J.J. Lenferink (Voorzitter), T. Hoekstra, G. Veninga, C. den Ouden, R.A. van Gelderen, A.L. van Kempen, L.A.M. Bakker (secretaris), H. Kiers (hoofd 

strategische eenheid), J.P. de Haan (verslag) 
 
Afwezig:  J. Wienen 
 

Nr. Agendapunt Besluit 

01 Opening en vaststelling agenda Akkoord 

02 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 18-02-2016 
Beslispunt: vaststellen besluitenlijst 

Akkoord 

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

 Mededeling: De subsidieaanvraag van het centrum voor plantinhoudstoffen is 
afgewezen. Wat dit betekent voor ons wordt uitgezocht. 

 Uitnodiging die we hebben gehoord: Ivo ten Hagen is uitgenodigd door 
Noordwijk, om te spreken over verbonden partijen. 

 Er is geen DB-lid in de gelegenheid naar de Drechtsteden te gaan, we sturen een 
felicitatie.  
 

04 Terug- en vooruitblik overleggen  
Voorstel: bespreken. 

 Extra Portefeuillehoudersoverleg Maatschappij: positief over de inkoop, in het 
volgende reguliere PHO zal over het vervolg worden besloten. 

05 Stand van zaken bedrijfsvoering (vast agendapunt) - 

05a Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering. 

Beslispunt: 

De procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering (pbw) 

functiewaarderingssysteem HR21 – nieuw – vast te stellen, en tegelijkertijd 

de procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering 

functiewaarderingssysteem HCG – oud – ter herroepen, onder voorbehoud 

van overeenstemming in het GO. 

 

Akkoord 
 

06 Verzoek Voorschoten 

Beslispunten: 

1. Kennis te nemen van het verzoek van de gemeente Voorschoten 

Er gaat een brief uit dat het DB geen voorstander is en de mededeling dat het in een 
bredere discussie mee wordt genomen in het AB van juni. 
 



 

Nr. Agendapunt Besluit 

aangaande korting op de bijdrage aangaande het onderdeel 

Maatschappij; 

2. Afwijzend te reageren op het verzoek van de gemeente Voorschoten, 

aangezien het hier activiteiten van regionale en strategische aard 

betreft; 

3. Samen met de begroting 2017 en jaarrekening 2016 in het Algemeen 

Bestuur in juni een bredere discussie te faciliteren over de voor- en 

nadelen van verdere toerekening en verrekening van de Inhoudelijke 

Agenda. 

4. De gemeente Voorschoten te informeren over deze besluitvorming. 

Beslispunt 3: Moet zijn jaarrekening 2015. 
 

07 Uitwerking en vervolgacties heisessie 

Bespreking ter tafel 

De A3 samenvatting wordt rondgedeeld, volgende keer reageren de DB-leden. 

08 Speerpunten 

08a Uitgelicht: Energie 

 Presentatie en discussie 

08b Overige speerpunten 

Het DB heeft de presentatie gezien en heeft van gedachten gewisseld over het 
onderwerp energie. 
 
Bij de volgende vergadering zal het onderwerp “Groen” uitgelicht worden. 

09 Rondvraag en sluiting  Gemeente Katwijk aan het bezuinigen is en de ondersteuning arbeidsmigranten 
is wegbezuinigd. De heer Hoekstra en de heer Wienen zullen een gesprek 
hebben over de gevolgen hiervan. 
 

 Kadernota: 
8 maart extra overleg PHO Bestuur en Middelen, 16:00-17:00. 

 
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 17 maart 2016 

 
de secretaris,  de voorzitter, 

 
 
 
 

L.A.M. Bakker   H.J.J. Lenferink 
 


