
 
 

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 24-11-2016 
 
Aanwezig: H.J.J. Lenferink (Voorzitter), F. Buijserd, C. den Ouden, E.J. Nieuwenhuis, T. Hoekstra, L.A.M. Bakker (secretaris), H. Kiers (hoofd strategische eenheid), J.P. 

de Haan (verslag) 
Afwezig:  A.L. van Kempen, R.A. van Gelderen 
Nr. Agendapunt Besluit 

01 Opening en vaststelling agenda Agendapunt 06 over de kredietfaciliteit komt deze vergadering te vervallen; de 
nodige formulieren waren niet tijdig binnen. Dit onderwerp zal voor de volgende 
vergadering worden geagendeerd. 

02 Besluitenlijsten Dagelijks Bestuur  
Beslispunt: vast te stellen de besluitenlijst van 27-10-2016 en de 
schriftelijke ronde. 

Akkoord  

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

Mededelingen: 
Er zijn nog kleine dingen gewijzigd in de kadernota na de schriftelijke ronde langs 
het DB: De inleiding is een beetje anders, de volgorde van hoofdstukken is 
aangepast, er is aangesloten op nieuwe stijl, en een paar punten zijn nog wat 
SMARTer gemaakt. Het PHO heeft tegelijkertijd ook aangegeven dat niet alles te 
erg dichtgespijkerd moet worden. 
Bodemdaling en kantoren zijn expliciet gemeld als speerpunt voor verminderde 
aandacht, en er zijn geen getallen opgenomen over zaken waar Holland Rijnland 
geen invloed op heeft. 
 
Er is een overeenkomst bereikt voor nog een van de boventalligen.  
Over de boventalligheid is een staatje opgenomen in de kadernota. 
 
Ingekomen/uitgegane stukken: 
Er is nog een uitnodiging binnengekomen voor het afscheid van de directeur van 
museum de Zwarte Tulp, donderdag 15 december 17:00-19:00.  
De heer den Ouden en de heer Nieuwenhuis zullen dit bijwonen. 
 
Een reactie op de brief  over de vaarroute Rotte-Rijn-Vliet komt in de volgende 
vergadering van het DB op de agenda. 
 
Er zijn geen reacties binnengekomen op de uitgaande reactie over het Regionaal 
Investeringsprogramma. We zijn al wel weer aan het halen bij de gemeenten voor 
doorontwikkeling. Met de provincie zijn we nu ook zaken van het geleverde lijstje 



 
Nr. Agendapunt Besluit 

aan het concretiseren. Het is nu een mooi lijstje, maar er moeten bestuurlijke 
besluiten ook over worden genomen. 
Rond de feestdagen zijn er veel Bestuurlijke oploopjes. Er moet doorgepakt 
worden: het vraagt om een lijstje “wat moeten we doen” en “wat moeten we 
hebben”. Er is dus binnen het DB standpuntbepaling nodig. 
Naar aanleiding van het PHO Leefomgeving 23-11: we moeten niet te veel 
vooruitlopen op de knelpunteninventarisatie, maar een aantal zaken is al wel 
duidelijk. Daarnaast spelen er andere projecten. In volgende DB 9-12 kan er al 
wel een lobbylijstje zijn, maar nog niet volledig uitgewerkt. 

04 Terug- en vooruitblik 27-10: Stuurgroep Duinpolderweg is in een andere vorm doorgegaan 
8-11: Collegeconferentie HVH ging niet door 
9-11: Regiomiddag: goede opkomst en goede discussies over kadernota. Een 
goede sfeer en enthousiasme over Holland Rijnland. 
16-11: Themacafé Groen: goede opkomst, men ging met een blij gevoel weer 
verder. De themacafé-formule lijkt goed te werken, er was een gemengd publiek. 
21-11: Brede inloopbijeenkomst MER over de Duinpolderweg. Een goede sfeer. 
23-11: PHO Leefomgeving, Verkeer en Vervoer: presentatie Arriva was fijn, maar 
er is behoefte aan meer zeggenschap. Knelpuntanalyse: lijn 1 van bovenaf over 
trends, lijn 2 van onderaf over de verkeersknelpunten die je tegenkomt; het risico 
is een stedelijke focus, de netwerksamenhang moet hierbij niet uit het oog 
verloren worden, bijvoorbeeld ivm sluiproutes. 
10-11: De heer Hoekstra heeft gesproken met de heer Rijpstra over Holland 
Space Cluster en zij hebben het gehad over de bijdrage en hoe dit bestuurlijk 
wordt opgepakt. Governance en financiering vanuit de regio’s en Noordwijk heeft 
een secretarisrol. 
11-11: Stuurgroep Valkenburg is bijgewoond door de heer Hoekstra. Een 
dronevalley gecombineerd met de woningbouwopgave zou mooi zijn, maar voor 
de regio heeft het realiseren van de woningen prioriteit. Het lastige aan dit 
vraagstuk is dat vooral de dronevalley heel verschillend wordt gewogen door de 
verschillende partijen.  
 
22-12: Stuurgroep Valkenburg (tijdens DB) 

05 Aanwijzing klachtencoördinator 
Beslispunten: 
1. Aan te wijzen in de zin van artikel 6 van het Klachtenreglement Holland 

Rijnland als klachtencoördinator de Bestuursjuridisch medewerker; 

Akkoord 
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2. als plaatsvervangend klachtencoördinator de Contract- en informatie 
manager; 

3. in te trekken het aanwijzingsbesluit klachtencoördinator van 4 juli 2013 

06 Kredietfaciliteit Vervallen, wordt doorgeschoven naar 9 december 

07 Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) verantwoording 2015  
Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2015 en de Jaarrekening 2015 

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM);  
2. Het meerjarenprogramma GOM 2016-2023 te fiatteren;  
3. Akkoord te gaan met de uitbetaling van de jaarbijdrage 2017  
(€ 666.666,-) uit het Regionaal Investeringsfonds voor de GOM in april 

2017. 

Agendapunt wordt doorgeschoven naar 9 december. 

08 Resultaatovereenkomsten Jeugdhulp 2017-2019 
Beslispunten: 
1. De resultaatovereenkomsten met aanbieders van jeugdhulp aan te 

gaan voor 2017, 2018 en 2019 op basis van het bindend advies van het 
Pho Maatschappij van 9 november 2016.  

2. Kennis te nemen van de programmabegroting jeugdhulp 2017. 

Akkoord 
 
Teksten zijn in lijn met hoe het eerder is besproken. 
De feitelijke gesprekken met de aanbieders lopen: het zijn veel gesprekken en het 
wordt lastig gevonden, maar zo goed als iedereen wil door. 
Voor de toekomst: aandacht geven aan de niet tekenende partij(en). 

09 Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2017-2018 tussen 
gemeenten en Holland Rijnland 

Beslispunten: 
Op verzoek van de Colleges (22 november 2016): 
1. de bijgevoegde dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp 2017 en 2018 

met gemeenten aan te gaan. 
2. de door de gemeenten verleende mandaten, volmachten en 

machtigingen te aanvaarden. 

Akkoord, met het voorbehoud van de laatste akkoorden van de colleges. 
 

10 Regionaal Groenprogramma, Addendum Uitvoeringsovereenkomst 
Groene recreatieve verbindingen en bestemmingen  
Beslispunt: 
In te stemmen met het Addendum bij de Uitvoeringsovereenkomst Groene 
recreatieve verbindingen en bestemmingen op basis van het bijvoegde 
projectblad. 

Akkoord. 
Bureaucratie, we moeten naar een globalere aanpak. 
We vragen nu meer dan de provincie. 



 
Nr. Agendapunt Besluit 

11 Rondvraag en sluiting Holland Outlet Mall: blijft een lopend verhaal. Er wordt opgetrokken met andere 
spelers, maar niet iedereen is al mee. De volgende brief moet echt gericht worden 
op de argumentering van Zoetermeer. 
Aandachtspunt: Als het de provinciegrens over is, zien we het dan niet meer? 
 
De afwijkende DB-vergadering van vrijdag 09-12-2016 van 11:30 tot 13:00 gaat 
gewoon door. De heer Nieuwenhuis zal wel eerder weg moeten. 

 
 

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 9 december 2016 
 

de secretaris,  de voorzitter, 
 
 
 
 
 

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


