BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 18-02-2016
Aanwezig:

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

Afwezig:
Nr. Agendapunt

Besluit

01 Opening en vaststelling agenda

Akkoord

02 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 04-02-2016
Voorstel: vaststellen besluitenlijsten

Akkoord

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

Akkoord

04 Terug- en vooruitblik overleggen
Voorstel: bespreken.

De heisessie is goed bevallen en de uitkomsten zullen opgepakt worden. De
concrete thema’s zullen in DB-vergaderingen besproken worden.
Regiomiddag:
Breed en ruim, maar kunnen we het bijbenen? Deze manier biedt de
mogelijkheid om zaken te agenderen zonder besluitvorming, maar levert dus
ook de lastige overlap.
Werkbezoek Leiden, suggestie voor onderwerp: clusters.

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

Spoor traject Leiden-Utrecht:
Er wordt een brief verwacht vanuit de gedeputeerde over de stand van zaken
en hoe het traject verloopt. Brief afwachten en er op acteren. Holland
Rijnland kan alvast een rondje maken langs betrokken partijen
Duinpolderweg:

Nr. Agendapunt

Besluit
Rapport van Jan Pieter Lokker: Inventarisatie stand van zaken en
procedureel advies.

06 Stand van zaken bedrijfsvoering (vast agendapunt)

Huisvesting: Volgende week vrijdag verhuizing, lopen niets mis qua garantie
en bedragen.
Hosting: volop mee bezig, zodra een planning er is wordt het DB betrokken.
Er wordt aan gewerkt om het aantal boventalligen verder omlaag te brengen.
Er wordt gezocht naar een prikkel voor gemeenten die de maximale korting al
bereikt zouden hebben, waarmee we uiteindelijk voordelig uit kunnen zijn.

07 Informatienotitie SMASH

Het DB neemt kennis van de notitie.

08 Steunbetuiging voortzetting provinciale subsidieregeling
cultuurnetwerkers

Akkoord
Ondertekening namens wethouders en Holland Rijnland neemt kennis.

09 Rondvraag en sluiting
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 3 maart 2016
de secretaris,

de voorzitter,

L.A.M. Bakker

H.J.J. Lenferink

