
 
 

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 29-09-2016 
 
Aanwezig: H.J.J. Lenferink (Voorzitter), A.L. van Kempen, C. den Ouden, T. Hoekstra, H. Kiers (plaatsvervanged secretaris), J.P. de Haan (verslag) 
Afwezig:  R.A. van Gelderen, L.A.M. Bakker 
Nr. Agendapunt Besluit 

01 Opening en vaststelling agenda Akkoord 

02 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 15-09-2016 
Beslispunt: vaststellen besluitenlijst 

Akkoord 

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

- 

04 Terug- en vooruitblik Themacafé SMART: positieve reacties van de aanwezigen. De ervaring is dat dit 
een hele goede, informele manier is om de punten te bespreken. 
 
De regiomiddag is prima verlopen. De memo over de speerpunten van de 
Inhoudelijke Agenda was ter kennisname, er was een wens voor uitgebreidere 
behandeling en een concrete stand van zaken. Bij het PHO Bestuur & Middelen 
was een vergelijkbare opmerking en werd dit gekoppeld aan de Turap: ook 
rapporteren op inhoudelijke afwijkingen.- 

05 Verantwoording en vaststelling subsidie Talentcoaching kwetsbare 
jongeren 2015  
Beslispunten: 
1. In te stemmen met de bijgevoegde inhoudelijke en financiële 

verantwoording van het project Talentcoaching kwetsbare jongeren 
2015 (bijlagen 2 en 3);  

2. De voorgenoemde verantwoording voor 1 oktober 2016 in te dienen bij 
Provincie Zuid-Holland (zie bijlage 1). 

3. Vaststelling en verrekening van de definitieve subsidie Talentcoaching 
2015 aan SCW Leiderdorp,  Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden 
Holland en Cardea Jeugdzorg ná vaststelling van de subsidie 
Talentcoaching 2015 door provincie Zuid-Holland ambtelijk af te 
handelen. 

Akkoord 
 
Met dien verstande dat: De brief is gewijzigd want het standpunt gewijzigd. Er is 
geen goedkeurende verklaring van de accountant, wel is er een verklaring 
hiervoor toegevoegd: Dit komt door een wijziging van beoordeling aan hun zijde, 
maar er zijn onregelmatigheden geconstateerd. 
De heer Kiers wordt gemachtigd voor ambtelijke afhandeling, zodat de brief snel 
naar de provincie kan; zij zijn van de situatie op de hoogte. 

06 Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2017-2018 tussen 
gemeenten en Holland Rijnland 

Beslispunten: 

Er wordt voor gekozen om het stuk op een later tijdstip met wijzigingen terug te 
laten komen. 
 



 
Nr. Agendapunt Besluit 

Onder voorbehoud van een positief advies van het PHO Maatschappij (28-
9-2016) en op verzoek van de Colleges:  

1. in te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp 2017-
2018 tussen gemeenten en Holland Rijnland (bijlage 1); 

2. de aan bovengenoemde dienstverleningsovereenkomst verbonden 
mandaten, volmachten en machtigingen te aanvaarden (bijlage 2). 

De opmerkingen vanuit het PHO Maatschappij worden in de tussentijd verwerkt. 
 
In 2018 besluit je over 2019, maar op basis van welke budgetten: 2018 of 2019? 
2019 heb je dan misschien nog niet scherp. De lijn van de circulaires is stabiel, 
het gaat om tienden. 2018 zal worden aangehouden, dan is het zuiver en 
duidelijk. Wijziging zullen toch minimaal zijn.  

07 AB-agenda 
Beslispunt:  
De conceptagenda voor de vergadering van het Algemeen Bestuur vast te 
stellen 

Akkoord 
 
Een korte inhoudelijke terugkoppeling zal worden geven op de vergadering van 
het Algemeen Bestuur over enkele speerpunten, als ook een totaaloverzicht 
verstrekt. Energie en jeugd zullen worden uitgelicht. 

08 Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland 2015-2016 
Beslispunt:  
In te stemmen met voorliggend ‘Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht 
Holland Rijnland 2015-2016 

Akkoord 
 
Het DB heeft kennisgenomen van de presentatie. 
Er wordt besloten dat op de vergadering van het Algemeen Bestuur er ook een 
presentatie zal zijn over het jaarverslag. 

09 Rondvraag en sluiting De heer den Ouden is 13 oktober afwezig. 

 
 

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 27 oktober 2016 
 

de secretaris,  de voorzitter, 
 
 
 
 
 

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


