
 
BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 04-02-2016 

Aanwezig: T. Hoekstra (Voorzitter), J. Wienen, G. Veninga, C. den Ouden, R.A. van Gelderen, L.A.M. Bakker (secretaris), E. Kiers, J. de Haan (verslag) 

Afwezig:  H.J.J. Lenferink 

Nr. Agendapunt Besluit 

01 Opening en vaststelling agenda Akkoord 

02 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 21-01-2016 
Voorstel: vaststellen besluitenlijst 

Akkoord 

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

Zienswijzen op kantorenstrategie: Nog niet allemaal beantwoord. De 
kantorenstrategie is nog niet voldragen genoeg om naar het AB te kunnen 
gaan. Er wordt overlegd met de provincie over de gevolgen, voorlopig gaat 
men aan de slag met projecten die passen binnen de huidige afspraken. 
 
Er is een brief binnengekomen van het Ambassadeursteam Huisvesting 
Arbeidsmigranten over dat dit onderwerp voor de gemeenten geen 
beleidsprioriteit blijkt. Deze brief gaat naar het PHO Leefomgeving en zij 
gaan zich beraden over hoe het nu verder moet. 

04 Terug- en vooruitblik overleggen  
Voorstel: bespreken. 

Er is nog geen nieuwe portefeuillehouder Verkeer en Vervoer, wat lastig is 
ivm geplande overleggen. Er gaat wanneer mogelijk een ander DB-lid of 
ambtelijke vertegenwoordiging heen. 

05 

 

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

Stuurgroep Duinpolderweg: er was ambtelijke vertegenwoordiging van 
Holland Rijnland. De nieuwe portefeuillehouder moet dit snel oppakken. 
Gemeenten uit de regio staan er constructief in, als verschilt de lijn per 
gemeente. 
 
Stuurgroep Noordwijk-Schiphol, HOV corridor; De nieuwe 
portefeuillehouder moet ook hier regie pakken. Het is wenselijk om op korte 
termijn een stuurgroep POG te plannen met de gemeenten in de 
Bollenstreek. 
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Rijnlandroute: heugelijk nieuws. Uitspraak Raad van State: bijna alle 
bezwaren ongegrond, dus de aanbesteding kan verder worden voorbereid. 

06 Stand van zaken bedrijfsvoering (vast agendapunt)  Kadernota, komt op PHO bestuur en middelen. Volgende week 
extra PHO Bestuur en Middelen, dan wordt dit onderwerp ook 
meegenomen. 

 Aan de Jaarrekening 2015 wordt gewerkt en zal qua resultaat 
mogelijk positief uitvallen. Deze zal meegaan in de volgende PHO 
ronde. 

07 Later betalen gemeentelijke bijdrage 2016 TWO 
Beslispunt: 
De bijdragen van de gemeenten 2016 voor de Tijdelijke Werkorganisatie 
Jeugdhulp laten betalen per 1 december 2016. 

Akkoord 

08 Huisvesting bijzondere doelgroepen 
Beslispunten:  
1. Stichting Horizon, Kwintes en Stichting de Steenrots (voorheen 
Eleos), Alfa & Zorg en IVA Wonen toe te voegen aan de lijst betrokken 
instellingen (huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015 artikel 14 lid 2 
sub d), zie bijlage 1 B. 
2. In 2016 voor de toewijzing aan bijzondere doelgroepen 169 
contingentwoningen beschikbaar te stellen volgens de verdeling over de 
corporaties in bijlage 1 A. 
3. De contingentwoningen te verdelen volgens het quotum per 
betrokken instelling en de reserve in bijlage 1 B. 
4. Voorrang te verlenen aan de bijzondere doelgroepen door middel 
van directe bemiddeling. 
5. In te stemmen dat betrokken instellingen jaarlijks in de maand 
december geen aanvragen kunnen indienen.   

Akkoord. 

Het belang van goede begeleiding staat in het stuk. Dit heeft effect op 
uitvoering en we kijken nu hoe het uitpakt met de kortingen en verdeling 
van begeleiding. 

De woningcorporaties staan er nog vragend in. De TWO is de aanbieders 
aan het uitpluizen om te zien wat er aan reële begeleiding is geweest 
binnen de AWBZ van vroeger. 
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09 Rondvraag en Sluiting  Regeling voor woningcorporaties voor toewijzen regio’s: Hier 
mogen gemeenten iets over zeggen anders, stelt de minister het 
vast. Dit wordt toegevoegd aan het PHO leefomgeving; Hier gaat 
een mail over uit vanuit de portefeuillehouder. 

 Een opgevangen signaal: in de Leidse Regio gaat het ambtelijk 
spoor hard ten aanzien van de omgevingsvisie Hart van Holland, 
maar is men bestuurlijk aangehaakt? Dit is een risico. Monitoren 
om discrepantie te voorkomen tussen gedeelde visie uit gedeelde 
strategie en individuele visies van gemeenten. 

 Bedrijfsterreinenbehoefteraming: Er is een concept opgesteld door 
Leiden, ambtelijk heeft dit echter bij de buurtgemeenten al vragen 
opgeroepen. Het is wenselijk dit te monitoren. 

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 18-02-2016 

de secretaris,  de voorzitter, 

 

 

 

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


