BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 17-03-2016
Aanwezig:

H.J.J. Lenferink (Voorzitter), J. Wienen, 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:

G. Veninga, T. Hoekstra

Nr.

Agendapunt

Besluit

01

Opening en vaststelling agenda

Akkoord

02

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 03-03-2016
Beslispunt: vaststellen besluitenlijst

Akkoord

03

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

Verslag Heidag agenderen voor een volgend DB, ook om de voortgang te bekijken.

04

Terug- en vooruitblik overleggen
Voorstel: bespreken.



Buscorridor: weinig ontwikkeling in het overleg, wel een goed moment geweest
voor de heer van Kempen om kennis te maken.



PHO Maatschappij:
Inkoopplan jeugd is vastgesteld.
Regiotaxi: ivm de hangende vragen over de voortzetting is er gekozen voor een
aanbesteding met verlengingsmogelijkheden.
Doelgroepenvervoer lokaal: eerst subregionaal bekijken, kijken naar efficiency,
vervolgens of dit mogelijk beter regionaal op zijn plek is. De lobbyfunctie van
Holland Rijnland blijft wel erg belangrijk.



Extra stuurgroep Programma Ontsluiting Greenport: er wordt collectief
geconstateerd dat er een probleem is en dat er iets moet gebeuren, oa op de
verbinding oost-west. Alle partijen staan erachter dat we niet moet worden
afgewacht. Hillegom wil graag een brede adviesgroep opstarten; deze wordt
wel ingekaderd.



Er is geen DB-lid beschikbaar om 24 maart naar het Provinciale
portefeuillehoudersoverleg Wonen en Verstedelijking te gaan en ambtelijke
toehoorders mag niet.



Er is een overleg geweest over de kantorenstrategie; de heer Hoekstra zal een
bemiddelende/ voorzittersrol nemen in komende overleggen.

Nr.

Agendapunt

Besluit

05

Stand van zaken bedrijfsvoering (vast agendapunt)

Mevrouw Veninga wordt gemandateerd om het besluit te nemen over de aanstelling
van de controller.

06

Vorming woningmarktregio Holland Rijnland
Beslispunten:
1. Vanuit de platformfunctie wonen als penvoerder op te treden en
namens de gemeenten in Holland Rijnland een verzoek tot vorming
van de woningmarktregio Holland Rijnland in te dienen bij de minister
voor wonen en rijksdienst.
2. Het platform Woningcorporaties Holland-Rijnland middels bijgaande
brief in bijlage 2 in kennis te stellen van het indienen van het verzoek
tot vorming van de woningmarktregio Holland Rijnland, en de bij het
platform Woningcorporaties Holland-Rijnland aangesloten corporaties
uit te nodigen zienswijzen in te dienen op dit verzoek.
3. Gemeenten waar woningcorporaties werkzaam zijn die hun
kerngebied in beoogd woningmarktregio Holland Rijnland hebben uit
te nodigen zienswijzen in te dienen op dit verzoek.

Akkoord

07

Memo Zuidvleugel zichtbaar groener
Beslispunten:
1. Kennisnemen van discussie rond AB-voorstel Zuidvleugel Zichtbaar
Groener.
2. Besluiten hoe hier op te acteren.

Akkoord

08

Kadernota 2017
Beslispunt:
Het bijgaande AB voorstel uitgangspunten opstellen begroting 2017 ter
vaststelling voor te leggen aan het Algemeen Bestuur op 23 maart 2016.

Akkoord

09

Speerpunten
09a Uitgelicht: Groen
Presentatie en discussie

Het DB heeft de presentaties gezien en heeft van gedachten gewisseld over de
onderwerpen: Groen, de Regionale Investeringsstrategie, en de prioritering en
capaciteit met betrekking tot de speerpunten.

Het agendapunt gaat van de agenda van het komende AB, om op een latere
vergadering van het AB terug te komen.
In de tussentijd zal het in de portefeuillehoudersoverleggen B&M en Leefomgeving
worden meegenomen.

Nr.

Agendapunt

Besluit

09b Regionale Investeringsstrategie
Presentatie en discussie
09c Overige speerpunten: prioriteit en capaciteit
Presentatie en discussie
10

Rondvraag en sluiting

Het DB mandateert de heer van Kempen om te reageren op de verkeers-agenda
van de MRDH
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 31 maart 2016
de secretaris,

L.A.M. Bakker

de voorzitter,

H.J.J. Lenferink

