BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 02-05-2017
Aanwezig:
Afwezig:

H.J.J. Lenferink (Voorzitter), T. Hoekstra, R.A. van Gelderen, A.L. van Kempen, F. Buijserd, E.J. Nieuwenhuis, L.A.M. Bakker (secretaris), J.P. de HaanHoek (verslag)
C. den Ouden, H. Kiers

Nr.

Agendapunt

Besluit

01

Opening en vaststelling agenda

Akkoord

02

Volwasseneneducatie
Presentatie en discussie

Het Dagelijks Bestuur heeft kennis genomen van de presentatie

03

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 13-04-2017
Beslispunt: Vast te stellen de besluitenlijst van 13-4-2017

Akkoord

04

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

Het verzoek wordt doorgestuurd naar de stichting landschap Holland Rijnland.

05

Terug- en vooruitblik overleggen
Voorstel: bespreken.

Themacafé Mobiliteit: leuk, volle zaal en veel reacties op de trends en
ontwikkelingen. Provincie was ambtelijk vertegenwoordigd, net als Rijkswaterstaat.
Het onderwerp “Smart mobility” krijg een vervolg op het regiocongres.
Energietransitie 20 april: Instemmend geluid vanuit de gemeenten en dat dit richting
besluitvorming mag gaan. Bij sommige gemeenten past dit in hun huidige beleid, in
andere gemeenten moet het nog naar de gemeenteraad; dit is geïnventariseerd. Na
de zomer zullen er handtekeningen onder het convenant gezet kunnen.
Regiomiddag 10 mei: Portefeuillehouders den Ouden en van Gelderen zijn afwezig.

06

Stadsvernieuwingsurgenties Stichting Universitaire Woonwijk
Boerhaave
Beslispunten:
1. Stadsvernieuwingsurgentie te verlenen aan maximaal 25 huurders van
de door Stichting Universitaire Woonwijk Boerhaave te slopen
woningen;
2. Deze stadsvernieuwingsurgenties alleen te verlenen aan bewoners die
een huishoudinkomen hebben van maximaal € 36.165,--(prijspeil
januari 2017).

Akkoord

07

Werkkostenregeling Holland Rijnland
Beslispunten:

Akkoord

Nr.

Agendapunt

Besluit

1. De volgende arbeidsvoorwaarden (personele vergoedingen en
verstrekkingen) voor de ambtenaren van Holland Rijnland aan te
wijzen als eindheffingsbestanddeel onder de werkkostenregeling en ten
laste te brengen van de beschikbare vrije ruimte van 2017: …[de 13
vergoedingen zijn genoemd in het voorstel]
2. Onder voorbehoud van goedkeuring van de inspecteur het restant aan
beschikbare vrije ruimte, aan het eind van het kalenderjaar te verdelen
over de ambtenaren. Hierbij kunnen de ambtenaren voor een gelijk
bedrag een aanvullend deel van hun het IKB middels uitruilen
ontvangen.
3. De volgende arbeidsvoorwaarden (personele vergoedingen en
verstrekkingen) voor ambtenaren van Holland Rijnland aan te wijzen als
gerichte vrijstelling en nihil waardering: …[de 11 vergoeding zijn
genoemd in het voorstel].
Akkoord

08

Herbenoeming lid bezwaarschriftencommissie woonruimteverdeling
Holland Rijnland
Beslispunt:
Mevrouw dr. J. Jansen wederom te benoemen als lid van de
bezwaarschriftencommissie Woonruimteverdeling Holland Rijnland voor
een periode van vier jaar.

09

Akkoord
Wijzigingen CAR/UWO en regeling keuzemodel arbeidsvoorwaarden
Beslispunten:
1. De wijzigingen in de CAR/UWO als gevolg van de invoering van het
Individueel Keuzebudget vast te stellen en terug te laten werken tot en
met 1 januari 2017, waarvan de belangrijkste wijzigingen zijn dat
medewerkers hun budget maandelijks kunnen inzetten, in plaats van de
vaste uitbetaling van de vakantietoelage in mei en van de
eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage in december en dat voor
iedere medewerker 14,4 uur verlof - bij een volledige aanstelling - wordt
omgezet naar geld in het Individuele Keuzebudget;
2. De Regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden vast te stellen en terug
te laten werken tot en met 1 januari 2017.

10

Strategische personeelsplanning
Presentatie Loes Bakker

Het Dagelijks Bestuur heeft kennis genomen van de presentatie.

Nr.

Agendapunt

Besluit

11

Rondvraag en sluiting

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 24 mei 2017
de secretaris,

de voorzitter,

L.A.M. Bakker

H.J.J. Lenferink

