BESLUITENLIJST schriftelijke ronde Dagelijks Bestuur d.d. 24-05-2017
Reacties:

H.J.J. Lenferink, T. Hoekstra, R.A. van Gelderen, A.L. van Kempen, F. Buijserd, E.J. Nieuwenhuis

Nr.

Agendapunt

Besluit

01

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur
Beslispunt: vast te stellen de besluitenlijst van 03-05-2017

Akkoord

02

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

Akkoord
Dhr Hoekstra: Ingekomen stuk Rapport Tordoir: lijkt me goed om dit kort te
bespreken in een volgend DB

03

Budgethoudersregeling
Als gevolg van personeelsmutaties en wijzigingen in de
organisatiestructuur is een herziening van de budgethoudersregeling
wenselijk.

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering omwille van
extra toelichting.

Beslispunten:
1. De budgethoudersregeling 2017 vast te stellen conform bijlage I bij dit
besluit;
2. De bijgaande besluiten aanwijzing budgethouders vast te stellen
conform bijlage II bij dit besluit;
3. Het programmamanager A TWO Jeugdhulp mandaat te verlenen op
basis van de Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2014-2016
d.d. 25 november 2014;
4. De budgethoudersregeling en aanwijzingsbesluiten 2015 in te trekken.
04

Mandaatregister en mandaatbesluit bevoegdheden Servicepunt71
Beslispunten:
1. Te besluiten het mandaatregister (zie bijlage 1) voor 2017 vast te
stellen onder gelijktijdige intrekking van het vigerende
mandaatregister van 2014. Dit met dien verstande dat de mandaten
onder 6.2 (Woonruimteverdeling – Huisvestings-verordening Holland
Rijnland 2015) niet opnieuw worden vastgesteld. Ze worden nu
toegevoegd aan het mandaatregister, omdat ze eerder separaat zijn
vastgesteld.
2. Te besluiten mandaat, machtiging en volmacht te verlenen door het

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering omwille van
extra toelichting.

Nr.

Agendapunt

Besluit

dagelijks bestuur en de voorzitter van het dagelijks bestuur van het
openbaar lichaam Holland Rijnland tot het uitoefenen van de daarin
vermelde bevoegdheden (zie bijlage 2) aan het dagelijks bestuur van
de bedrijfvoeringsorganisatie ServicePunt71.
Akkoord,
met dien verstande dat het ‘in eigen beheer’ doen geen ongewenste effecten heeft
qua inzetbaarheid van de HR medewerkers op de andere dossiers. Het
uitgangspunt is dat de inzet grotendeels door ambtenaren uit de regio wordt
gepleegd.

05

(Partiële) herziening Regionaal Verkeer en VervoerPlan
Beslispunten:
1. In te stemmen met het opstellen van een partiele herziening van het
Regionale Verkeer en VervoerPlan “de regio’s verbonden”.
2. De partiele herziening in eigen beheer op te stellen

06

Plan van aanpak OV-visie Holland Rijnland – Midden Holland en wijze Akkoord
van uitvoering
Beslispunten:
1. Het plan van aanpak voor het opstellen van een Openbaar Vervoer
Visie vast te stellen (bijlage 1)
2. De voor dit project te vormen projectgroep opdracht te geven het Plan
van Aanpak verder uit te werken en de kosten voor de inhuur van een
extern bureau inzichtelijk te maken;
3. Op basis van de uitwerking van het Plan van Aanpak een voorstel aan
uw bestuur voor te leggen inzake het al dan niet inhuren van een
extern bureau ter ondersteuning van dit proces.

07

Akkoord
Vaststellen rapport ‘Trends en knelpunten’ en regionale agenda
mobiliteit inclusief uitvoeringslijnen
Beslispunten:
1. De rapportage ‘Trends en knelpunten’ in opdracht van Holland
Rijnland opgesteld door Royal Haskoning DHV vast te stellen.
2. Deze rapportage als basis te zien voor de regionale mobiliteitsagenda
en op onderdelen voor de lobby agenda mobiliteit.
3. Het vervolgproces om te komen tot een lobby agenda in
gezamenlijkheid op te pakken zoals schematisch aangegeven in de
bijlage met uitvoeringslijnen*
4. De voortgang van de onderdelen van de uitvoeringslijnen te volgen en
zonodig te stimuleren. Dit vindt plaats via de reguliere ambtelijke en

Nr.

Agendapunt

Besluit

portefeuillehouders-overleggen.
5. Het eindrapport en het vervolgproces ter kennis te brengen aan het
AB.
08

AB-agenda 21-06-2017
Beslispunt:
Vaststellen AB-agenda

Akkoord

09

VERTROUWELIJK: Reactie op een klacht van een aanbieder over de
uitvoering van het contract Jeugdhulp
Beslispunten:
1. De klacht ongegrond te verklaren.
2. De brief goed te keuren en te versturen aan de aanbieder

Akkoord

10

Terugkoppeling regiomiddag PHO B&M jaarrekening
Beslispunt:
Kennis te nemen van, en in te stemmen met de aanpassingen met
betrekking tot de jaarrekening en deze (onder voorbehoud van de reacties
van het PHO Bestuur & Middelen) aan het Algemeen bestuur voor te
leggen.

Akkoord

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 15 juni 2017
de secretaris,

de voorzitter,

L.A.M. Bakker

H.J.J. Lenferink

