
 
 

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 15-09-2016 
 
Aanwezig: H.J.J. Lenferink (Voorzitter), A.L. van Kempen, C. den Ouden, R.A. van Gelderen, J. Wienen, T. Hoekstra, L.A.M. Bakker (secretaris), H. Kiers 

(Strategische Eenheid), J.P. de Haan (verslag) 
Afwezig:  G. Veninga 
Nr. Agendapunt Besluit 

01 Opening en vaststelling agenda Akkoord 

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

Akkoord 

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

Ingekomen stukken: 
Jaarverslag Ondernemingsraad:  
Er komt bedankbriefje van het Bestuur aan de OR.   
 
Mededeling:   
Zoetermeer is bezig met een outlet mall. Er wordt ambtelijk een reactie 
voorbereid.  

04 Terug- en vooruitblik  Het overleg van het Ambassadeursteam huisvesting arbeidsmigranten 
van 2 september is niet doorgegaan 
 

 5 september is de heer Hoekstra bij een bijeenkomst geweest over de 
downstream-sector, in het kader van Space. Alle deelnemende partijen 
zijn het eens dat het nodig is, maar de organisatie van het geheel biedt 
nog wat 
vragen. Er volgt een nadere uitwerking op dit onderwerp. 
 

 14 september is de heer Den Ouden namens Holland Rijnland 
aanwezig 
geweest bij de bestuurlijke bijeenkomst Bidbook Nationaal Park kust. 
Er was een grote opkomst. 
 

 15 september, Zorgmarkt: Er was zeer grote belangstelling, 300 man 
ongeveer. Er stond een breed aanbod en veel aanbieders op de markt. 



 
Nr. Agendapunt Besluit 

De reacties zijn positief. 
 

 De Collegeconferentie Hart van Holland is verplaatst naar 8 november. 

05 Vertrouwelijk agendapunt Vertrouwelijk behandeld 

06 Beloningsbeleid en andere arbeidsvoorwaardenregelingen Akkoord, met dien verstande dat: 
De volgorde van besluitpunten 7 en 8 wordt omgedraaid en in de 
beslispunten 
wordt verduidelijkt welke regelingen het betreft 

07 Kantorenstrategie Akkoord 
 
Er komen nog wel tekstuele verzoeken, maar inhoudelijk is het een goede 
strategie. Het stuk gaat naar het PHO en dan wordt er later er nog 
tekstueel naar 
gekeken. 
 
Het discussiepunt van de plannen van de gemeente Leiden voor de 
langere 
termijn is nu buiten de strategie gelaten; Het belang bij een snelle 
strategie was 
groter. 

08 Budgetten Jeugdhulp Holland Rijnland 2016 en Tijdelijk Fonds 
Jeugdhulp Holland Rijnland 

1. Het Dagelijks Bestuur heeft kennisgenomen van de stukken, met dien 
verstande dat er enkele verbeteringen worden gesuggereerd zoals het 
verwijderen van het woord “definitief” en het aanbrengen van nummering 
en 
datering. 
2. & 3. Akkoord onder voorbehoud van de besluiten van de 
gemeenteraden. 

09 Vergaderschema 2017 Akkoord 

10 Turap Akkoord 



 
Nr. Agendapunt Besluit 

 
De technische opmerking die zijn binnengekomen worden opgepakt. 

11 Cafetariamodel Het Dagelijks Bestuur heeft kennis genomen van de presentatie en 
gediscussieerd over het onderwerp 

12 Rondvraag en sluiting De heer van Kempen geeft aan bij de vergadering van de 29e alleen het 
eerste 
uur van de vergadering aanwezig te kunnen zijn. 
 
Mevrouw Bakker gaat naar een internationaal congres van International 
City 
County Management Association en is 29 september niet bij de 
vergadering van 
het Dagelijks Bestuur. 
 
De heer van Kempen is gevraagd op een landelijk congres over 
duurzaamheid te 
spreken over het duurzaamheidsbeleid van Teylingen. Dit is op 9 
november en 
één van de andere portefeuillehouders zal zijn voorzitterschap van het 
portefeuillehoudersoverleg waarnemen. 

 
 
 
 

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 29 september 2016 
 

de plaatsvervangend secretaris,  de voorzitter, 
 
 
 
 
 

H. Kiers   H.J.J. Lenferink 


