
 
BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 01-09-2016 

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

(Strategische Eenheid), J.P. de Haan (verslag), T. van Dril (communicatie) 
Afwezig:   
Nr. Agendapunt Besluit 

01 Opening en vaststelling agenda Ton van Dril, de nieuwe communicatieadviseur wordt voorgesteld. 
Trudy Veninga en Jos Wienen zijn vandaag voor het laatst aanwezig bij een 
vergadering van het Dagelijks Bestuur. 
Tseard Hoekstra neemt de portefeuille van Jos Wienen waar. 
Henri Lenferink neemt de portefeuille van Trudy Veninga waar. 

02 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 07-07-2016 
Beslispunt: vaststellen besluitenlijst 

Akkoord 

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

I03: Dit is een item wat erg zal gaan spelen, met spanningen over en weer: De wens 
voor drones versus de kwaliteit van wonen. Katwijk, Leiden en de provincie zijn 
spelers, en het raakt aan de domeinen economie en wonen. 
I05: Is er al uitsluitsel over de woningmarktregio? Dit is nog niet bekend 
I07: Startnotitie programmabureau het Groene Hart. Het gaat om een perspectiefnota, 
met de regio als belangrijke schakel; dit gaat opgepakt worden 
 
Mededelingen: 
-Er is contact met Zoetermeer; zij willen een factory outlet terrein creëeren. Dit is 
relevant voor de trekkracht van omliggende gemeenten en vraagt dus om afstemming. 
-Kantorenstrategie: Zoeterwoude, Leiderdorp en Leiden waren in gesprek voor de 
kantorenstrategie. Er gaat een kantorenstrategie besproken worden in het PHO en 
voorgelegd worden aan het AB, maar er zijn nog haken en ogen voor het zover is. 
-De heren Lenferink en Hoekstra zijn op werkbezoek geweest bij het bedrijf Rijk 
Zwaan. Rijk Zwaan geeft per maand  veel geld uit aan research & development en 
heeft een interessant personeelsbeleid. Er gaan vervolggesprekken komen met de 
faculteit van wiskunde en natuurwetenschappen met het oog op het versterken van de 
Greenports. 

04 Terug- en vooruitblik overleggen  
Voorstel: bespreken. 

-22 augustus: Stuurgroep Duinpolderweg, de stand van zaken: Het advies van de 
adviesgroep is om veel varianten in  het plan op te nemen. Er gaan 7 varianten naar de 
Gedeputeerde Staten. Onderdeel Holland Rijnland hierin: Binnen de Duin- en 
Bollenstreek is het afgekaart en wordt het plan gedragen. 
-8 september: Portefeuillehoudersoverleg Wonen en Verstedelijking; Hier is de heer 



 
Nr. Agendapunt Besluit 

Wienen nog bij. 
-Afrondende bijeenkomst ladder duurzame verstedelijking: De heer Hoekstra neemt dit 
waar.. 
-20 september: afscheid van zowel Jos Wienen als Trudy Veninga. 
-28 september: regiomiddag. Dhr Lenferink zal het PHO Bestuur en Middelen 
voorzitten. 

05 Stand van zaken bedrijfsvoering (vast agendapunt) De implementatie van de hosting loopt.  
Het onderwerp is voortaan geen vast agendapunt meer. 

06 Wijzigingen CAR/UWO die voortvloeien uit de cao sector gemeenten 
2013-2015 
Beslispunten: 
De volgende wijzigingen in de CAR/UWO met terugwerkende kracht vast 
te stellen: 
a. de doorvoering van de Wet flexibel werken en de Wet werken na de 

AOW-gerechtigde leeftijd tot 1 januari 2016; 
b. de aanpassing van de verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige 

ambtenaren tot 1 januari 2016; 
c. de integrale tekst van de CAR/UWO in verband met de herziening van 

hoofdstuk 3 tot 1 januari 2016; 
d. de arbeidsvoorwaarden betreffende Garantiebanen tot 1 september 

2015; 
e. het overgangsrecht en de toelichting met betrekking tot de herziening 

van hoofdstuk 3 tot 1 januari 2016; 
f. de wijzigingen van de CAR/UWO i.v.m. wijzigingen in de Wet arbeid en 

zorg tot 1 juli 2015; 
g. het nieuw hoofdstuk 3 CAR tot 1 januari 2016; 
h. de aanpassing van de verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige 

ambtenaren tot 1 januari 2015; 
i. de uitwerking van de cao 2013-2015 (3) salarismaatregelen tot 1 april 

2015 respectievelijk 1 oktober 2014;  
j. de cao 2013-2015 (2) CAR/UWO teksten; de stage- en 

werkervaringsplaats en het (boven)wettelijk verlof tot 1 januari 2015 en 
de duur van de tijdelijke aanstelling tot 1 juli 2015; 

Akkoord 
 

07 Actieprogramma Verkeersveiligheid 2017-2019 
Beslispunten: 
1. Onder voorbehoud van een positief advies van het 

Akkoord 



 
Nr. Agendapunt Besluit 

Portefeuillehoudersoverleg in te stemmen met het Actieprogramma 
Verkeersveiligheid 2017-2019; 

2. Als financiering jaarlijks uit te gaan van € 345.200,- provinciale subsidie 
en €128.000 kosten voor de regio. Daarnaast verstrekt de provincie nog 
100% subsidie voor de kosten van twee regionale projectleiders 
(€50.000 per projectleider). 

08 Verdeling van subsidie voor regionale infrastructurele projecten en 
voor projecten Duurzaam Veilig voor het subsidiejaar 2017 
Beslispunten: 
1. Bijgaande projectenlijsten voor subsidie voor regionale infrastructurele 

projecten én voor projecten Duurzaam Veilig voor het subsidiejaar 2017 
vast te stellen, behoudens een positief advies van het 
Portefeuillehoudersoverleg Leefomgeving op 28 september 
aanstaande; 

2. Vooruitlopend op de behandeling door het portefeuillehoudersoverleg 
de projectenlijsten in te dienen bij het college van Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland. 

Akkoord 
 

09 Beheerverordening Cofinanciering 
Beslispunt: 
In te stemmen met de concept-beheersverordening cofinancieringsfonds 
en deze ter advies voor te leggen aan het portefeuillehoudersoverleg 
Bestuur 

Akkoord, met dien ter verstande dat: 
-De notitie komt nu wat rommelig over. De tekst zal worden bijgeschaafd, de heer 
Lenferink wordt gemandateerd voor het afdoen van de eindtekst voor het voorstel. 
-De tijdspanne niet beperken, maar een oneindige regeling met een periodieke 
evaluatie ervan maken. Als het niet meer bevalt kan er altijd besloten worden om te 
stoppen. 
NB: evaluatiemoment niet als artikel in de beheersverordening opnemen, maar als 
extra beslispunt in het voorstel. 
-Doelstelling van het fonds is onduidelijk doordat het in enkele artikelen anders 
beschreven is. Dit wordt aangepast naar één artikel. 

10 Lobbybrief groenonderwijs  
Beslispunt: In te stemmen met verzenden brief bezuinigingen groen 
onderwijs aan Tweede Kamer commissie onderwijs in cc aan de 
commissie Economische zaken 

Akkoord 
 
 

11 Adhesiebetuiging bidbook nationaal park Hollandse kust Akkoord 
 



 
Nr. Agendapunt Besluit 

Beslispunt: Adhesie te betuigen bij het indienen van het bidbook Nationaal 
Landschap Hollandse Kust. 

 

12 Adhesieverklaring Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het 
primair onderwijs 2017-2020 
Beslispunt: 
Onder voorbehoud van het advies van het portefeuillehoudersoverleg 
Maatschappij de adhesieverklaring in het kader van de Deelregeling 
Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs 2017-2020 te 
ondertekenen. 

Akkoord 
 
 

13 Vergaderschema 2017 
Beslispunt: Het vergaderschema 2017 vast te stellen 

Het vergaderschema zal voor een paar vergaderingen aangepast worden en komt nog 
een keer terug in een vergadering van het DB. 

14 Conceptagenda’s Portefeuillehoudersoverleggen regiomiddag 28 
september 2016 

Het Dagelijks Bestuur heeft kennisgenomen van de conceptagenda's. 

15 Presentatie nieuwe DVO jeugdhulp  
Presentatie door Paul Grob en Marianne Dukers 

Het Dagelijks Bestuur heeft kennisgenomen van de presentatie. 
De definitieve notities volgen binnenkort. 
 
Stemverhoudingen: Het is geen koppen tellen, maar de percentages inleg in het 
onderdeel jeugdhulpbudget. Dit budget wijzigt per jaar, de meicirculaire wordt gebruikt 
(dit zal worden verduidelijkt.) 
 
Vier je successen: landelijk gezien doen we het heel goed. 

16 Stand van zaken speerpunten  Het Dagelijks Bestuur heeft de memo besproken; de gemaakte opmerkingen zullen 
worden verwerkt in de nieuwe versie van de memo. 

17 Rondvraag en sluiting De heer Hoekstra meldt nog een adhesiebetuiging te willen ondertekenen en krijgt 
hiervoor het mandaat. 

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 15 september 2016 
 

de secretaris,  de voorzitter, 
 
 
 
 

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


