BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 26-10-2017
Aanwezig:

H.J.J. Lenferink (Voorzitter), C. den Ouden, R.A. van Gelderen, A.L. van Kempen, E.J. Nieuwenhuis (tot 10:30), F. Buijserd, J.W.E. Spies, G. van Duin,
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

Akkoord

02

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur 05-10-2017
Beslispunt: Vast te stellen de besluitenlijst van het DB van 05102017

Akkoord

03

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

Mededelingen:
Dhr van Kempen:
 Er is een bericht ontvangen dat de startbeslissing voor de A4 door de
minister is geaccordeerd.
 Traject OV-visie voor de nieuwe concessie: hierover zijn we in gesprek met
de gedeputeerde, om deze visie van onderop op te stellen. Voor de
ondersteuning is nu een bureau uitgezocht en het traject kan spoedig van
start. De vraag of de nieuwe concessie in 2020 of 2022 ingaat, zal met de
provincie worden besproken.
Mevr. Bakker:
 Een van de laatste boventalligen is geplaatst.
 Er is een medewerkerstevredenheidsonderzoek gedaan en de resultaten
zijn positief en gaan een vervolg krijgen.

04

Concept Regionale Woonagenda 2017
Beslispunten:
1. De concept regionale woonagenda 2017 vast te stellen;
2. De portefeuillehouder wonen te mandateren om opmerkingen uit het
PHO wonen op 25 oktober te verwerken;
3. Onder voorbehoud van positief advies PHO Wonen (d.d. 25 okt.
2017), de concept regionale woonagenda 2017 vrij te geven voor
zienswijzen voor de periode van 30 oktober tot en met 22 december
2017;
4. De concept regionale woonagenda aan te bieden aan de provincie
Zuid-Holland, vooruitlopend op definitieve vaststelling in maart 2018.

Portefeuillehouder Nieuwenhuis geeft een toelichting:
Na enkele hiccups ligt er nu een regionale woonagenda. Er blijft wel een discussie
lopende tussen provincie en de regio, maar zoals het nu beslag heeft gekregen is
het acceptabel voor de portefeuillehouders van de gemeenten.
Het stuk wat er nu in het DB voorligt behoeft nog enkele aanpassingen naar
aanleiding van het portefeuillehoudersoverleg van 25-10, waarvoor de
portefeuillehouder mandaat vraagt.
Redactioneel worden er bijvoorbeeld aanpassingen gedaan waardoor de bedoeling
helder staat opgeschreven en geen verschil in interpretatie meer mogelijk is.
In aanlevering zit Holland Rijnland dus nu laat, maar door het vele contact met de
provincie zijn we al wel ver in de afstemming waardoor het vervolg sneller zal lopen.

Nr.

Agendapunt

Besluit

Het stuk zal aangeboden worden aan de provincie met een positief advies van het
PHO en het DB. Ambtelijk is afgestemd met de provincie dat dit voldoende is om de
deadline van 1 januari geen bezwaar te laten zijn.
Mevr. Van Gelderen: De maatschappelijke zorg zit er in de tekst in, maar we zijn er
nog niet. Er is een grote behoefte, dus dit blijft een aandachtspunt voor kwalitatief
goede uitwerking. Voor de RWA betekent dit nu geen aanpassing.
Voorstel is akkoord.
05

Vaststelling planlijsten woningbouw 2017
Beslispunten:
1. De Planlijst woningbouw 2017 vast te stellen.
2. De aanbiedingsbrief aan Gedeputeerde Staten vast te stellen.

Akkoord
Met dien verstande dat:
De genoemde discussie uit het kadertje in het voorstel is inmiddels beslecht, dit gaat
uit de brief.

06

Portefeuilleverdeling Dagelijks Bestuur: korte termijn en toekomst
Presentatie en discussie

Het Dagelijks Bestuur heeft kennis genomen van de presentatie.
Portefeuilles nieuwe DB-leden:
De hoofddiscussie doen we nu in het DB en de “rafels” in onderling overleg.
-Portefeuillehouder Spies neemt de portefeuille van dhr Hoekstra over.
-Portefeuillehouder van Duin neemt de portefeuille van dhr Nieuwenhuis over.
Voor het onderwerp energie stemmen dhr Lenferink en mevr Spies af.

07

Terug- en vooruitblik overleggen
Voorstel: bespreken.

-Stuurgroep Duinpolderweg:
Gesproken over het concept voorlopig voorkeursalternatief, met positieve reacties.
Dhr van Kempen heeft aangegeven wel de achterban van Holland Rijnland te willen
raadplegen, wat gebeurd is in een extra PHO Verkeer (24/10) aan de hand van een
presentatie. Daar is uitgekomen dat de gemeenten in Holland Rijnland nog eens
kritisch naar de resultaten van de onderzoeken willen kijken en de afwegingen die
nu gemaakt zijn om tot het concept voorlopig voorkeursalternatief te komen. Dit past
in het proces zonder vertraging en hiervoor wordt toegewerkt naar de stuurgroep op
30 november.
Daarna zullen de beide GS-en van Noord- en Zuid-Holland het voorlopig
voorkeursalternatief vaststellen, gevolgd door een periode voor zienswijzen. Tegen
de zomer van 2018 zullen beide PS-en het voorkeursalternatief vaststellen.
-Themacafé verkeersveiligheid:

Nr.

Agendapunt

Besluit
Erg leuk en veel interactie. Een goed optreden ook van onze ambassadeur
verkeersveiligheid Dennis Salman.
-2 november: Hart van Holland:
Dhr Nieuwenhuis kan hier niet heen. Mevr Spies kan erheen tot 10:15, ze wordt
gebriefd.
-24 november beleidscommissie woonruimteverdeling. Dhr. Van Duin gaat hierheen.
-29 november: Themacafé sturing jeugdhulp

08

Aanvulling Uitvoeringsovereenkomst Duin-en Bollenstreek 2014-2018
1. In te stemmen met de aanvraag voor aanvulling van de UitvoeringsOvereenkomst Duin-en Bollenstreek 2014-2018 voor de projecten:
 Groene verbindingszone wandelgebieden de Zilk.
 Natuurlijke landschapselementen langs doorgaande wegen Hillegom.
 Natuurattractie Noordvoort.
 Informatieborden Haarlemmer Trekvaart.
 Aanlegsteiger Huys te Warmont
2. In te stemmen met het handhaven van het project Oosterduinsemeer
in de UitvoeringsOvereenkomst Duin-en Bollenstreek 2014-2018.

Akkoord

09

Elektronisch bekendmaken van besluiten
Beslispunt:
Onder voorbehoud van positief advies van het portefeuillehoudersoverleg
Bestuur en Middelen, aan het Algemeen Bestuur voor te stellen om de
Verordening elektronische publicaties Holland Rijnland vast te stellen.

Akkoord

10

Programmabegroting Jeugdhulp 2017 versie 2
Beslispunten:
1. Onder voorbehoud van de besluitvorming in de gemeenten, in te
stemmen met de regionale Programmabegroting Jeugdhulp 2017
versie 2.
2. Kennis te nemen van de prognose realisatie jeugdhulp 2017.

Dhr Grob en mevr Somair schuiven aan voor toelichting van agendapunt 10 en 11.
Het is een formele vaststelling zodat de situatie tot nu weer kloppend is en we het
kunnen verwerken. Er moeten facturen gestuurd worden en dat gebeurt op basis
van een begroting en de vorige was niet toereikend. Tegelijkertijd laat de prognose
zien dat we niet uit gaan komen.
We weten niet wat we nodig hebben om het uit te kunnen voeren, maar we weten
wel dat wat begroot is niet genoeg is. Willen we de kaders aanpassen, dan moeten
we weer via de colleges en de raden. Het PHO Maatschappij heeft ervoor gekozen

Nr.

Agendapunt

Besluit
om de colleges de raden te laten informeren dat er een tegenvaller aan gaat komen.
We geven eerlijk richting de gemeenten aan wat de verwachtingen zijn. Er gaat nog
een moment komen dat er naar de raden – als eerste voor de begroting 2018 wordt gegaan, maar dit moet wel helder zijn.
Wees eerlijk over de kosten, maar noem daarbij ook wat we allemaal doen om
verbetering te bewerkstelligen. Ook de door de portefeuillehouders besloten openeinde-regeling kan hier worden benoemd.
Het PHO heeft hiermee ingestemd, wetende dat het geen schoonheid is, maar ook
dat het volgend jaar beter is.
Akkoord,
met dien verstande dat gegeven de voorziene overschrijding van deze begroting (zie
bijlage/prognose 2017), de extra jeugdhulp wordt bekostigd door middel van
toekenning van cliëntvolgend budget (conform het vertrouwelijke PHO besluit van 12
april 2017).

11

Programmabegroting Jeugdhulp Holland Rijnland 2018
Beslispunten:
1. Kennis te nemen van de Toelichting op de Programmabegroting
Jeugdhulp Holland Rijnland 2018.
2. Onder voorbehoud van de besluitvorming in de gemeenten, in te
stemmen met de Programmabegroting Jeugdhulp Holland Rijnland
2018.
3. In te stemmen met de maximale tarieven 2018 conform bijlage 3.

Het PHO van 25-10 was een goed overleg waarbij ook portefeuillehouders financiën
aanwezig waren, over varianten voor de aanpak van begroting. Er is gekozen voor
realistisch begroten en daar onderdelen van te reserveren voor onder andere
transformatie en tekorten. Laat kwaliteit en inhoud belangrijk zijn.
Hiervoor is gekozen, met een voorbehoud van Kaag & Braassem en Alphen aan den
Rijn over de gevolgen die dit heeft. Die precieze gevolgen worden pas later duidelijk.
Het gemaakte voorbehoud heeft voor het besluit van het DB geen directe betekenis.
Het volledig PHO heeft geconstateerd dat er geen echt verschil van inzicht is, maar
dat er in het ambtelijke voortraject eerder naar de gevolgen voor Kaag & Braassem
en Alphen aan den Rijn had moeten worden gekeken. Dit onderstreept het belang
van goed ambtelijk overleg en aanwezigheid van ambtenaren uit Kaag en Braassem
en Alphen aan den Rijn in het AO-Jeugd en het overige reguliere overlegcircuit. .
Er is een basisvisie, “hart voor de jeugd”, die door alle 13 gemeenten wordt gedeeld;
De technische uitwerking moet echter beter en dat moet niet bestuurlijk worden
neergelegd.
Constatering: de gevoeligheid moet er uit. Hier moet over gesproken worden en hier

Nr.

Agendapunt

Besluit
moeten we uit komen. Maar: wie, hoe, en wanneer? Op een andere schaal dan het
portefeuillehoudersoverleg.
Iedereen is het er verder over eens dat sturing cruciaal is, vandaar ook het
themacafé.

Akkoord, met dien verstande dat:
 De kanttekening bij scenario 1 wordt aangepast.
“- Structurele transformatie van de jeugdhulp komt door dit scenario mogelijk
gestaag vertraagd tot stand doordat de innovatie plannen niet direct
onderdeel uitmaken van de reguliere jeugdhulp.”
 Beslispunt2: onder voorbehoud van instemming van de gemeenten
12

Beleidsplan RBL
Beslispunt:
Onder voorbehoud van een positief advies van het PHO-maatschappij het
beleidsplan RBL 2018-2021 ter vaststelling voor te leggen aan het
Algemeen Bestuur.

Akkoord

13

Conceptagenda’s regiodag 15 november

Akkoord
Het PHO Leefomgeving/Economie: voorzitter wordt dhr den Ouden of dhr van Duin.
Dit wordt onderling afgestemd
Agenda PHO maatschappij:
Presentatie huisartsen: Dit is al de derde keer dat hier een presentatie over is. Is er
nieuwe informatie? Anders annuleren.

14

Intentie cofinanciering Levend Lab
Beslispunten:
1. Kennis te nemen van het project Levend Lab (bijlage 14a) en de
gevraagde bijdrage aan Holland Rijnland;
2. Te constateren dat het project Levend Lab past binnen het kader van
de beheerverordening Cofinancieringsfonds;
3. De intentie uit te spreken om een bedrag van €27.000 (excl. BTW) uit
het cofinancieringsfonds beschikbaar te stellen aan het project Levend
Lab, waarbij de specifieke afspraken worden vastgelegd in een

Akkoord

Nr.

Agendapunt

Besluit

financieringsovereenkomst;
4. Het portefeuillehouderoverleg economie & leefomgeving om advies te
vragen op deze aanvraag conform de beheerverordening
Cofinancieringsfonds;
5. Na instemming van het portefeuillehouderoverleg een definitief besluit
te nemen ten aanzien van de beschikbaarstelling van €27.000 uit het
cofinancieringsfonds ten behoeve van het project Levend Lab. Dit
gebeurt door middel van de vaststelling van een
financieringsovereenkomst waarin ook de afspraken ten aanzien van
monitoring worden opgenomen.
15

Uitgangspunten kadernota 2019
Presentatie

Voorbereiding gebeurt per PHO.
Twee uitgelichte punten:
-Jeugd zit in de jeugdagenda en onze inzet voor de TWO.
-RBL heeft nu van doen met een schakelklas, dit is gedekt.

16

Rondvraag en sluiting

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 16 november 2017
de secretaris,

de voorzitter,

L.A.M. Bakker

H.J.J. Lenferink

