
 
BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 23-06-2016 

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

J.P. de Haan (verslag) 
 
Afwezig:  J. Wienen, T. Hoekstra 
 
Nr. Agendapunt Besluit 

00 Het Dagelijks Bestuur op locatie: Recreatief Transferium 
Zoeterwoude 

 Toelichting portefeuillehouder Kees den Ouden en Jet de Lange over hoe het 
recreatief transferium (ook bekend als “Poort naar het Groene Hart”) tot stand is 
gekomen en welke uitdagingen er nog liggen. 

 Rondleiding langs ondernemers: 
-Gemiva SVG groep 
-Het Groene Hart fietsen & Tours 
-Columbus watersport 
-Boer en Goed streekwinkel 

 Presentatie van de voorlopige resultaten van de midterm evaluatie door  

01 Opening en vaststelling agenda Akkoord 

02 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 09-06-2016 
Beslispunt: vaststellen besluitenlijst 

Akkoord 

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

Akkoord 

04 Terug- en vooruitblik overleggen  
Voorstel: bespreken. 

Akkoord 

05 Stand van zaken bedrijfsvoering (vast agendapunt) De secretaris brengt kort het DB op de hoogte van de laatste stand van zaken. 

06 Handelingsruimte portefeuillehouders 
Voorstel: 

 

Akkoord 
 
Met dien verstande dat:  
Er was bij mevr van Gelderen en dhr den Ouden een bericht binnengekomen met 
een aantal kanttekeningen. Naar aanleiding hiervan zullen ondertekende 
(steun)brieven opgenomen worden in de lijst uitgaande stukken van de DB-
vergaderingen. 
 



 
Nr. Agendapunt Besluit 

Dhr den Ouden zal een antwoord op de brief sturen. 

07 Speerpunten: 
Uitgelicht: Participatie/arbeidsmarktbeleid 

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

08 Instrumentation for space 
Beslispunten: 
1. Uit te spreken dat de publiek-private samenwerking ‘Instrumentation for 

Space’ in de periode 2017-2020 een interessante ontwikkeling is voor 
de regio.   

2. Akkoord te gaan met het aangaan van een partnerschap met de 
publiek-private samenwerking ‘Instrumentation for Space’.  

3. Akkoord te gaan met een toezegging aan LiS-TOP om voor vier jaar 
€100.000 te reserveren voor dit project uit het cofinancieringsfonds 
Holland Rijnland. 

Akkoord 
 
Typisch een activiteit voor het cofinancieringsfonds. 
Verhaal past binnen Space-cluster. Hier is ook een fors deel financiering vanuit 
private investeerders. Er is sprake van een grote schaarste van specialisten en  
een enorme behoefte uit de industrie, maar de industrie mag de scholen volgens de 
wet niet bekostigen. 
 
Er moet worden opgelet dat er geen boten gemist worden, of dat het te eenzijdig 
benaderd wordt. Dit wordt meegenomen in verdere gesprekken met het LIS. 

09 Rondvraag en sluiting -TWO accountantsverklaring: 
Het DB neemt kennis van de accountantsverklaring van Deloitte. 
De totale gang van zaken hieromtrent en wat dit nu betekent voor de toekomst, zal 
worden geagendeerd voor een volgende vergadering van het DB. 

 
 
 

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 7 juli 2016 
 

de secretaris,  de voorzitter, 
 
 
 
 

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


