
 
 

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 27-10-2016 
 
Aanwezig: H.J.J. Lenferink (Voorzitter), F. Buijserd, T. Hoekstra, R.A. van Gelderen, L.A.M. Bakker (secretaris), H. Kiers (hoofd strategische eenheid), J.P. de Haan 

(verslag) 
Afwezig:  A.L. van Kempen, C. den Ouden, E.J. Nieuwenhuis 
Nr. Agendapunt Besluit 

01 Opening en vaststelling agenda - 

02 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 29-09-2016 
Beslispunt: vaststellen besluitenlijst 

Akkoord 

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

Akkoord 

04 Terug- en vooruitblik 28 oktober: De heer Hoekstra gaat naar het verstedelijkingsoverleg 
31 oktober: stuurgroep duinpolderweg, gaat de heer van Kempen heen 
 

05 Warmte-koude atlas 
Beslispunten: 
1. Via het versturen van bijgaande brief de betrokken colleges in onze 

regio en de provincie Zuid-Holland formeel te verzoeken een bijdrage te 
leveren aan het opstellen van een regionale Warmte Koude Atlas; 

2. Instemmen met enkelvoudige aanbesteding aan bureau Over Morgen. 

Al gerealiseerd in een paar gemeenten, al in behandeling in andere gemeenten, 
dus omwille van de efficiency doen we het samen. 
Daarnaast betaalt de provincie op deze manier mee. 
 
Akkoord 

06 Actualisatie regionale woonvisie 2017-2020  
Beslispunten: 
1. te besluiten het bijgevoegde pho voorstel over de actualisatie van de 

regionale woonvisie 2017-2020 te agenderen voor het pho 
Leefomgeving/ wonen van 9 november 2016 

PHO-voorstel: Provincie vraagt ons ook om een plus te realiseren. 
In het PHO willen we bij besluitpunt VII expliciet bespreken of we hier in mee 
willen gaan. Willen we hier onze capaciteit op inzetten is de vraag. 
 
Taak voor de nieuwe portefeuillehouder RO Wonen: de relatie tot de 
omgevingsvisie Hart van Holland in het oog houden. In de programmering van 
Holland Rijnland zijn 20.000 van de 30.000 woningen geprogrammeerd, het 
regionale vraagstuk behelst dus ook de vraag of waar het restant dient te worden 
geprogrammeerd. Dit past waarschijnlijk niet volledig binnenstedelijk, dus dit 
vraagt om een regionale visie de breder gaat dan Hart van Holland. 
 
Akkoord 

07 Tussenevaluatie Regionaal Groenprogramma Akkoord 



 
Nr. Agendapunt Besluit 

Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van de tussenevaluatie Regionaal Groenprogramma 

Holland Rijnland. 
2. In te stemmen met de conclusies van de tussenevaluatie: 
• het Regionaal Groenprogramma leidt tot initiëren en realiseren van 

groenprojecten; 
• door de samenwerking in clusters versterken de gemeenten elkaar; 
• het Regionaal Groenprogramma leidt tot meer groen en recreatie in de 

regio; 
• het Regionaal Investerings Fonds draagt bij aan het verkrijgen van 

cofinanciering;  
3. In te stemmen met de aanbevelingen van de tussenevaluatie:  
• continueren voorwaarden RIF, niet bijdragen aan voorbereidingskosten 

gemeenten  
• een accountantsprotocol op te stellen, waar bij toekomstige 

uitvoeringsovereenkomsten alleen een financiële verantwoording 
gevraagd wordt voor projecten met een investering van meer dan  

€ 250.000; 
• huidige rolverdeling tussen Holland Rijnland en gemeenten handhaven;
• bij wijzigingen in uitvoeringsovereenkomsten, de trekkende gemeente 

de wijziging in te laten dienen. 
4. De tussenevaluatie Regionaal Groenprogramma met de geformuleerde 

conclusies en aanbevelingen ter instemming aan het Algemeen 
Bestuur, onder voorbehoud van het advies van het 
portefeuillehoudersoverleg Leefomgeving, voor te leggen. 

 
Er is een hele ruime multiplier gerealiseerd, dus dit is een positief verhaal. 
Er is veel gerealiseerd, maar de verhouding tussen de verschillende Holland 
Rijnland gemeenten is niet helemaal in balans. 
 
De systematiek moet inderdaad simpeler en dit is al een stuk in goede richting, 
maar graag de mogelijkheid verkennen het nog eenvoudiger te maken. 
De meeste projecten krijgen ook provinciale subsidie, kunnen wij dan voor het 
gemak niet dezelfde voorwaarden aanhouden? Hier zal naar worden gekeken. 
 
 

08 Beëindiging werkzaamheden Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn 
Gouwe  
Beslispunten: 
1. De deelname van Holland Rijnland aan het Regionaal Platform 
Arbeidsmarkt Rijn Gouwe per 1 januari 2017 te beëindigen. 
2. In te stemmen met beantwoording aan bestuur RPA op basis van 
paragraaf V van bijgevoegd memo.  
3. Het DB van Holland Rijnland te adviseren het in de begroting 2017 
geoormerkte budget van € 52.990 voor contributie aan het RPA Rijn 

Akkoord 



 
Nr. Agendapunt Besluit 

Gouwe in te zetten voor regionale arbeidsmarktprojecten, waarbij 
projectvoorstellen aan het DB ter besluitvorming worden voorgelegd. Bij 
vaststelling begroting 2018 Holland Rijnland te besluiten over continuering 
van het budget arbeidsmarktbeleid.  
4. Bij vaststelling van de begroting voor 2018 van Holland Rijnland te 
besluiten over continuering van het budget arbeidsmarktbeleid 

09 Aanpassing Uitvoeringsovereenkomst Groene recreatieve 
verbindingen en bestemmingen 2014-2018 
Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van het verzoek dd. 18 oktober 2016 van de 

gemeente Leiden voor aanpassing van de Uitvoeringsovereenkomst 
Groene Recreatieve verbindingen en bestemmingen 2014-2018. 

2. Het verzoek van de gemeente Leiden te honoreren onder de 
voorwaarden: 

- De financiële bijdrage uit het Regionaal Investeringsfonds ter hoogte  
van € 929.388 gelijk blijft. 
- De doelstellingen van de brugprojecten, zoals opgenomen in de 

Uitvoeringsovereenkomst Groene recreatieve verbindingen en 
bestemmingen 2014-2018 dezelfde blijven. 

- De gemeente Leiden in samenspraak met Holland Rijnland een 
addendum opstelt, dat de basis vormt voor de inhoudelijke financiële 
verantwoording en accountantscontrole. 

3. Het addendum ter besluitvorming aan het DB van voor te leggen. 

Evenveel bruggen en dezelfde kosten, alleen een andere verdeling van de kosten. 
 
Akkoord 

10 Afhechten uitvoerende taken Holland Rijnland 
Presentatie en discussie 

Taken waarvan gezegd werd dat ze niet meer bij Holland Rijnland zouden liggen, 
maar die blijven nu nog hangen: 
 
-Secretariaat Holland Space Cluster (HSC); Afgesproken is dat Noordwijk dit gaat 
doen, maar dat is nog niet gerealiseerd.  
 
-Regionale Verkeers- en Milieukaart (RVMK); Afgesproken is dat Katwijk, Leiden 
en Provincie Zuid-Holland dit gaan doen, maar dat is nog niet gerealiseerd ivm 
lopende actualisatie en een discussie over praktische inbedding.  
 
Een harde stop zonder opvolging is niet wenselijk, de variant is een jaar 
overgangsperiode waar de betreffende gemeente(n) voor mag betalen. 
 



 
Nr. Agendapunt Besluit 

-Recreatieve netwerken (fiets en varen); Wordt nu gewerkt richting een overdracht 
aan Staatsbosbeheer. 
In de Rijnstreek wordt hier al zelf op geschakeld (Dit wordt nagegaan), dus er 
moet een verduidelijking komen of gemeenten dit nu zelf gaan doen of dat dit 
gezamenlijk bij SBB wordt geplaatst.  
 
-Op vlakken die Holland Rijnland zou laten vallen komen er toch vragen om 
coördinerende activiteiten. Dit wordt opgepakt. 

11 Eerste bespreking Inhoudelijke Agenda in relatie tot kadernota 2018  
Ten behoeve van een sterkere koppeling tussen de Inhoudelijke Agenda 
en de kadernota richting de begroting 2018, wordt er in de inhoudelijke 
portefeuillehoudersoverleggen discussie gefaciliteerd. In dit DB willen we 
alvast verkennen hoe die discussie gevoerd kan worden. 

Het Dagelijks Bestuur heeft kennisgenomen van de presentatie en van gedachten 
gewisseld. 
 
Voor 2018 blijft de verdeling over de domeinen grotendeels hetzelfde. 
Wel verandert de rol van Holland Rijnland per speerpunt. 
Daarnaast is er ook de mogelijkheid voor het laten vallen van speerpunten en het 
oppakken van nieuwe speerpunten. 
De plaatsing van accenten en nadruk is vooral aan de orde. 
 
De presentatie is een goede basis om met de portefeuillehouders in discussie te 
gaan. 

12 Rondvraag en sluiting - 

 
 

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 24 november 2016 
 

de secretaris,  de voorzitter, 
 
 
 
 
 

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


