BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 31-03-2016
Aanwezig:
Afwezig:

H.J.J. Lenferink (Voorzitter), G. Veninga, C. den Ouden, R.A. van Gelderen, A.L. van Kempen, L.A.M. Bakker (secretaris), J.P. de Haan (verslag)
T. Hoekstra, J. Wienen

Nr.

Agendapunt

Besluit

01

Opening en vaststelling agenda

Akkoord

02

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 17-03-2016
Beslispunt: vaststellen besluitenlijst

Akkoord

03

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

-

04

Terug- en vooruitblik overleggen
Voorstel: bespreken.

 Er was niemand beschikbaar voor het Portefeuillehoudersoverleg Wonen en
Verstedelijking; we waren afgemeld
 De extra stuurgroep duinpolderweg is niet doorgegaan.

05

Stand van zaken bedrijfsvoering (vast agendapunt)

Het DB heeft de stand van zaken bedrijfsvoering besproken.

06

Informatienota Inkoop Jeugdhulp 2017 Holland Rijnland
Kennisnemen van: Inkoopplan Jeugdhulp 2017

Gemeenten hebben er een besluit over genomen, het Dagelijks Bestuur moet ermee
instemmen en stemt er mee in.
Primair zal er met de huidige gecertificeerde partijen worden doorgegaan. Dit is een
belangrijk punt en had in de notitie opgenomen mogen worden.

07

Eindrapportage en aanbevelingen onderzoek doelgroepenvervoer.
Beslispunten:
1. Kennis te nemen van de eindrapportage tweede fase onderzoek
doelgroepenvervoer (concretisering maatregelen: effecten en
haalbaarheid);
2. De strategische eenheid opdracht te geven per omgaande te starten
met de aanbesteding van de Regiotaxi Holland Rijnland (regionaal)
waarbij de contractperiode wordt gesteld op 2 jaar met 2 of maximaal 4
jaar verlengingsopties.
3. Het advies van het pho Maatschappij om de aanbevelingen
voortvloeiende uit het onderzoek, met gebruikmaking van de
platformfunctie van Holland Rijnland, over te nemen.
4. Op regionaal niveau een lobby richting provincie te starten over

Akkoord, met dien verstande dat:
Beslispunt 3 moet zijn:
“Het advies van het pho Maatschappij om de aanbevelingen voortvloeiende uit het
onderzoek verder op subregionaal niveau uit te werken, met gebruikmaking van de
platformfunctie van Holland Rijnland, over te nemen.”
NB: In het beslispunt zou de inhoud van het advies in opgenomen moeten worden,
om te zorgen dat het besluit op zichzelf leesbaar is, gedragen door de onderstaande
notitie.
Bij beslispunt 3 is dit niet gedaan vanwege de omvang van de aanbevelingen.
De ambtelijke suggestie is de onderstaande tekst als nieuw beslispunt:
3.
Het advies van het pho Maatschappij om de aanbevelingen voortvloeiende uit
het onderzoek verder op subregionaal niveau uit te werken, met gebruikmaking van
de platformfunctie van Holland Rijnland, over te nemen.

Nr.

Agendapunt
mogelijke verlenging van de subsidiering van de OV-ritten in de
Regiotaxi evenals van de beheerskosten. Tevens op regionaal niveau
uit te werken de rol van de regio m.b.t. de onderste laag van het OV

Besluit
Deze aanbevelingen zijn onder te verdelen onder de volgende hoofdstukken:
Aanbevelingen voor sturing van de vraag naar vervoer
Aanbevelingen voor het aanbod van vervoer
Aanbevelingen voor de organisatie van het vervoer: inkoop en
contractmanagement.
De heer van Kempen zal in dit onderwerp met mevrouw van Gelderen optrekken.
Er heersen vragen over de regiogebondenheid van het vervoer en gehoorde
verhalen of deze dan plots stoppen bij de grenzen en passagiers laten uitstappen.
Na navraag blijkt dit niet zo te zijn: het gaan om 5 zones, daarna moet er betaald
worden.
Punt 4: De lobby is ambtelijk al gestart, het lijkt wijs om bestuurlijk hiermee nog even
te wachten tot er meer duidelijk is over de pilots van het vervoer.

08

Verlenging Uitvoeringsovereenkomsten Groenprogramma
Beslispunten:
1. In te stemmen met de verlenging van de Uitvoeringsovereenkomst
Veenweide/Leidse Ommelanden 2010-2014 tot 1 juni 2016.
2. In te stemmen met de verlenging van de Uitvoeringsovereenkomst
Stedelijke Agglomeratie 2010-2014 tot 1 januari 2017.
3. In te stemmen met de verlenging van de Uitvoeringsovereenkomst
2010-2014 Duin-en Bollenstreek tot 1 januari 2017.
4. In te stemmen met het gewijzigd uitvoeren van het project verbinden
landgoederen Hillegom

Akkoord

09

Begroting 2017
Presentatie van de kernpunten door Fred Hulst

Ivm de afwezigheid van de heer Hulst vervallen.

10

TWO 2.0
Presentatie door Paul Grob

Het DB heeft de presentatie gezien en heeft van gedachten gewisseld over het
onderwerp.

11

Rondvraag en sluiting

 De heer van Kempen zal namens Holland Rijnland inspreken over de
Duinpolderweg bij de commissie Verkeer en Milieu van de provincie ZuidHolland. De tekst is besproken en de bollengemeenten zijn eensgezind.
Als kanttekening: deze inspraak is namens de zes colleges, de raad van
Hillegom gaat zelf inspreken.
 De corporatie Jeugd- en Gezinsteam was op zoek naar een directeur. Marion

Nr.

Agendapunt

Besluit
Goedhart zal starten per half april. Dit wordt zeer positief ontvangen.
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 14 april 2016
de secretaris,

L.A.M. Bakker

de voorzitter,

H.J.J. Lenferink

