BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14-09-2017
Aanwezig:

H.J.J. Lenferink (Voorzitter), C. den Ouden, A.L. van Kempen, E.J. Nieuwenhuis, F. Buijserd, R.A. van Gelderen, L.A.M. Bakker (secretaris), C.G.F. de Kort
(programmamanager strategische eenheid), J.P. de Haan-Hoek (verslag)

Afwezig:
Nr.

Agendapunt

Besluit

01

Opening en vaststelling agenda

-

02

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van
Beslispunt: Vast te stellen de besluitenlijst van het DB van 24082017

Akkoord
Naar aanleiding van het verslag: De Turap is ingekort en aangevuld waar nodig,
zodat deze naar het AB kan.

03

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

-12 oktober in de middag is er vanuit Holland Rijnland en Leiden een symposium
over maatschappelijke zorg, met een rapport over maatschappelijke zorg en
beschermd in de hele regio. Een belangrijk onderwerp en een belangrijke
bijeenkomst.
-Moeten we nog iets met de aanbevelingen uit het jaarverslag van de
bezwaarschriftencommissie? De informele aanpak gebeurt al in de praktijk en is te
zien in de aantallen. Het verdagen zal worden uitgevraagd en opgepakt.

04

Terug- en vooruitblik overleggen
Voorstel: bespreken.

-BJ42 is een bestuurlijke bijeenkomst over de jeugdzorg, voorafgegaan door de
ambtelijke J42, waar Holland Rijnland ook vertegenwoordigd is.
-De vervanging in verband met het vertrek van dhr Hoekstra is besproken.
-20 september: besloten extra thema Pho Maatschappij over sturing op jeugdhulp.
De huidige methode is organisatorisch lastig en geeft ruis. Er zal worden
gesproken over de korte en lange termijn. In het volgende DB zal hier aandacht
aan worden besteed.

05

Format aanbieding vaststellen advies ledenraadpleging Cao 1 mei
2017 tot 1 januari 2019 door bevoegde gezag (5 minuten)
Beslispunten:
1.
In te stemmen met het principeakkoord Cao gemeenten 1 mei 2017
tot 1 januari 2019, waarin afspraken zijn vastgelegd inzake:
I.
salarisontwikkeling
II.
flexibiliteit en zekerheid
III.
verlof

Akkoord
Met dien verstande dat:
-Beslispunt 3. , het werkgeverscommissiebesluit wordt geschrapt; dit gaat niet op
voor Holland Rijnland.
-Beslispunt 4 wordt gewijzigd: de gemeentesecretaris

Nr.

Agendapunt

2.

3.

4.
06

IV.
bewust belonen
V.
banenafspraak
VI.
jongeren aan het werk
VII. financiering A+O fonds Gemeenten
VIII. Verklaring omtrent gedrag
IX.
advies Van-werk-naar-werk-commissie
X.
wettelijk minimumloon
De volgende aanvullingen op de instemming aan de VNG kenbaar
te maken:
a. de VNG wordt gevraagd onderzoek te doen waarom het de
marktsector wel gelukt is om de doelstelling te halen om extra
banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking en de
gemeentelijke sector (nog) niet;
b. de VNG wordt gevraagd bij het rijk te onderhandelen over een
financiële bijdrage in de gestegen kosten die verband houden
met dit principeakkoord;
De werkgeverscommissie, middels bijgaande brief, te verzoeken
eveneens in te stemmen met het onderhandelaarsakkoord, zodat
wanneer de instemmingen gelijkluidend zijn er sprake is van één
advies van de gemeente Leiden;
De inhoud van besluit 1 en 2 door de gemeentesecretaris voor 27
september 2017 ter kennis te brengen aan de VNG.

Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland 2016-2017
Beslispunt:
In te stemmen met voorliggend ‘Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht
Holland Rijnland 2016-2017’ (bijlage 1).

Besluit
Wat zijn de financiële consequenties van dit besluit? Gaan de gemeenten hier
automatisch mee akkoord? De Du-Chatinier-norm is ook van toepassing.
Een volgend DB komt een financiële toelichting.
Wat als er een meerderheid van de gemeenten tegen is? Dan zou het elders een
bezuinigingsopdracht voor Holland Rijnland worden.

Complimenten voor het stuk: een goed leesbaar en overzichtelijk rapport.
Dit is mooi om te zien en maakt nieuwsgierig naar de trends: Kunnen we
meerjarige overzichten maken van de cijfers? Dan kun je zien of het werkt wat we
doen. Dit wordt nagegaan.
Mee te geven gedachten:
Doen we iets met jongeren die niet naar school gaan, niet werken, en geen
uitkering krijgen? Ja, bij jongeren onder de 21. Hebben we daar contact mee?
Hebben we grip op deze categorie en weten waar ze zijn of wat ze doen? En
vooral: wat is hun perspectief?
En als vervolgvraag: kunnen we hier als RBL iets mee?
In het AB zal dit jaarverslag gepresenteerd worden.

Nr.

Agendapunt

Besluit

07

Regionale Woonagenda

Het Dagelijks Bestuur heeft kennisgenomen van de memo.

08

Concept agenda Algemeen Bestuur 11 oktober
Beslispunt:
De conceptagenda voor de vergadering van het Algemeen Bestuur vast te
stellen.

Fietsenknooppunt is geen beslispunt, maar we nemen het AB hier wel in mee.

09

Stand van zaken voorbereiding Regiocongres
Mondelinge toelichting

Het DB is bijgepraat over de voorbereidingen voor het regiocongres.

10

Rondvraag en Sluiting

Dhr Buijserd: Een nuttig gesprek gehad met Servicepunt71 om afspraken te maken
over de samenwerking.

Het AB gaat niet over de TWO, maar wil wel graag geïnformeerd worden.

Mevr Bakker:
-De regiocoördinatoren gaan de Inhoudelijke Agenda evalueren om te kijken hoe
dit in de eigen gemeenten loopt.
-Bezig met de inhoudelijke vervanging van dhr Kiers. De wisseling geeft wel wat
wrijving, maar dat komt weer goed.
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 5 oktober 2017
de secretaris,

de voorzitter,

L.A.M. Bakker

H.J.J. Lenferink

