BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14-12-2017
Aanwezig:
Afwezig:

H.J.J. Lenferink (Voorzitter), A.L. van Kempen, C. den Ouden, R.A. van Gelderen, 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)
F. Buijserd

Nr.

Agendapunt

Besluit

01

Opening en vaststelling agenda

Akkoord

02

Akkoord,
Besluitenlijst Dagelijks Bestuur 16-11-2017
Beslispunt: Vast te stellen de besluitenlijst van het DB van 16112017 Met dien verstande dat het stuk bij agendapunt 03 over de spoorcorridor wordt
verduidelijkt.

Naar aanleiding van het verslag:
Hart van Holland: Het zijn 10 gemeenten, waarvan 9 van Holland Rijnland. Er lijkt een
dubbeling te zijn met andere overleggen, dus hier moeten we het gesprek over aangaan
om dit strak te trekken.
03

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

Akkoord

04

Terug- en vooruitblik overleggen.

-24 november, Beleidscommissie Woonruimteverdeling: Dhr van Duin heeft voorgezeten,
een goed overleg waarvan het onderwerp terugkomt bij agendapunt 06.
-PHO Verkeer en Stuurgroep Duinpolderweg
in vertrouwelijkheid besproken
-Themacafé sturing jeugdhulp was weer een succes
-Bestuurlijke conferentie verstedelijking: Mevr Bakker is geweest. Op de kaarten is weinig
van Holland Rijnland te zien. De verstedelijkingsalliantie moet ruimer bekeken worden;
Station Leiden Centraal moet een verbindings-“ster” zijn op de verbinding richting
Amsterdam, niet een “knoopje”.
-8 december: Bestuurlijk overleg over de aanbesteding zoals deze in Alphen aan den Rijn
en Kaag & Braassem is gedaan. Een goed overleg en het krijgt een vervolg om te zorgen
dat we goed samen blijven optrekken op dit onderwerp.
-BJ42: Veel inhoudelijke punten, onder andere over de mogelijkheid voor rechtbanken om

Nr.

Agendapunt

Besluit
snel te kunnen doorverwijzen bij een vechtscheiding. Daarnaast heeft de VNG een
terugkoppeling gegeven over de onderhandeling over het geld voor Jeugdzorg. De minister
is nieuw en wil eerst naar een andere verdeling kijken (bijvoorbeeld ook met de wmo
gelden).
-Bestuurlijk overleg stationsgebied Leiden: Dhr den Ouden is hier heen geweest. Leiden
heeft een voorkeur voor een compact station. Er wordt gekeken of het betrekken van
doelgroepenvervoer impact heeft op deze wens. Daarnaast is er ook een link met het
dossier over de spoorcorridor Leiden-Utrecht en naar aanleiding hiervan heeft dhr den
Ouden aangegeven dat deze dossiers niet vermengd moeten worden. Zoeterwoude geeft
voor dit onderwerp zelf inbreng, zodat de regio niet tevens voor één gemeente moet
spreken.
-PHO Maatschappij 13-12: Sturing en maatschappelijke zorg grote agendapunten. Er
komen nu subregionale uitvoeringsprogramma’s en er zijn mooie initiatieven. De opheffing
van de centrumfunctie is nu definitief twee jaar uitgesteld, omdat er te veel vragen zijn over
de basis van de herverdeling.
-15 december: Bestuurlijk coördinatie overleg Valkenburg: Onder meer de planning staat
op de agenda.

05

Gedragscode Holland Rijnland 2017
Beslispunt:
De gedragscode Holland Rijnland 2017 vast te stellen met
terugwerkende kracht tot 1 juni 2017;

Akkoord

06

Vaststelling contingent woningen voor bijzondere doelgroepen
2018
Beslispunten:
1. Op basis van de Huisvestingsverordening Holland Rijnland
2015 voor 2018 187 woningen (0,31% van de voorraad sociale
huurwoningen) voor huisvesting van bijzondere doelgroepen
beschikbaar te stellen;
2. In te stemmen met het laten vervallen van Rosa Manus als
partij voor de contingentenregeling.

Akkoord.
Praktisch gezien is het een uitbreiding, doordat Rosa Manus op een aparte lijst komt te
staan en het aantal niet omlaag gaat.
Het is nu een overgangsjaar, maar voor de toekomst moet er goed gekeken worden naar
de ingewikkelde constructie zoals deze nu bestaat. Begin volgend jaar wordt het proces
gestart, in een volgend DB komt dit thema aan de orde om hier een start aan te geven.
Breder trekken: Bij de G32 is onder andere ook besproken hoe de WLZ (Wet Langdurige
Zorg) hier ook op drukt.
Daarnaast hebben de woningcorporaties hier een rol in.
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Besluit

07

Stand van zaken Regionale Energietransitie: snel tot uitvoering
komen
Beslispunten:
1. kennis te nemen van de stand van zaken energietransitie
2. akkoord te gaan dat Liesbeth Spies als voorzitter van de
Stuurgroep Regionale Energietransitie, vooruitlopend op
besluitvorming in de Stuurgroep, reeds opdracht verstrekt voor
aanbesteding van het onderdeel communicatie en
voorbereiding van bijeenkomsten met raadsleden over ruimte
en energie

Akkoord
Dhr Ververs schuift aan voor toelichting.
Het voorstel gaat nog vooral over de structuren, om te zorgen dat we snel aan de slag
kunnen en het laaghangend fruit geplukt kan worden.
Naar aanleiding van de ateliers worden al angstige geluiden gehoord over het gevoel dat
er naar locaties gezocht wordt voordat de kaders besproken zijn.
Er wordt gezocht naar een pragmatische manier om dit met alle partners te organiseren,
ook met een transparante aanpak.
De conclusies van de stuurgroep moeten nu verwerkt worden.
Er moet een besluit genomen worden in het AB, zodat je een stevige basis hebt om verder
te kunnen; geen gedoe in de marges. Dit staat geagendeerd voor de komende stuurgroep.
Maar de sterke gang voorwaarts moet het tempo houden en niet in ambtelijke
vooroverleggen verzanden. Gebruik de hoofdmijlpalen om dit tempo te behouden.
In het AB van 14 maart zullen er wat scherpe besluiten voorgelegd worden; als men dan
iets anders wil, dan mogen ze het dan aangeven.
De provincie zit op de lijn van dubbel ruimtegebruik: wel zon op daken, maar geen
zonneweiden. Hier gaan wij lastig in zijn.
Er is nu een mooi spel ontwikkeld om naar de ruimte inrichting te kijken; in het vervolg
moeten straks ook ontwerpers hier mee gaan kijken.
Ook bij de provincie moeten we een zo concreet mogelijk ontwerp voorleggen. Er is wel
beweging, maar de deur staat nog maar op een kier. Met een concreet voorstel zullen ze
ook hardop moeten zeggen wat ze dan precies niet zouden willen.
Bij de stuurgroep was nog terughoudendheid: wie gaat er over? Wie heeft mandaat?
Stuurgroep, PHO+, AB?
Het AB legt de kaders vast, het DB kan vast vooruitlopen met besluiten die waarschijnlijk
passend zullen zijn. De andere partijen (ODWH, Provincie) moeten ook hun eigen steun
regelen.

Ander aandachtspunt van dhr van Kempen:
Er is onduidelijkheid in het veld over wat Holland Rijnland nou precies doet voor dit
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Besluit
onderwerp, ten opzichte van wat bijvoorbeeld de ODWH doet, als ook andere partijen. Dit
blijft verwarrend voor mensen en zou gebaat zijn bij een heldere weergave van de
structuur; qua geld, capaciteit, enz. In de stuurgroep van 10 november is dit ook expliciet
besproken en iedereen moet zijn sterke punten blijven doen. Een kaart maken met
zonnevelden en windmolens is bijvoorbeeld een passend onderdeel van het takenpakket
van Holland Rijnland in het kader van uitvoering van de regionale structuurvisie.
Maar de taakverdeling moet dus nog scherper in de documenten: Wie doet wat en wie
besluit waarover. Want anders is het straks niet meer te besturen.

08

09

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (GOM)
Beslispunten:
1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2016 en de Jaarrekening
2016 Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (GOM);
2. Het meerjarenprogramma GOM 2016-2023 te fiatteren;
3. Akkoord te gaan met de uitbetaling van de jaarbijdrage 2018
(€666.666,-) uit het Regionaal Investeringsfonds voor de GOM
in april 2018;.
4. In te stemmen met het uitbetalen van de resterende RIF
middelen per april 2018, onder de voorwaarde dat alle
aandeelhoudende gemeenten van de GOM voor april 2018
besloten hebben een significante bijdrage (6 keer 2 miljoen
euro, totaal 12 miljoen euro) beschikbaar te stellen, ten
behoeve van een versnelling van de herstructurering in de
Greenport Duin- en Bollenstreek.

Akkoord
Met dien verstande dat:
De “significante bijdrage” uit beslispunt 4 kan explicieter worden geformuleerd: Het gaat
hier om 6 keer 2 miljoen euro, totaal 12 miljoen euro.

Uitwerking Perspectief Groene Hart
Beslispunten:
1. kennis te nemen van het Perspectief Groene Hart
2. middels bijgaande brief de Stuurgroep Groene Hart informeren
over de betrokkenheid van Holland Rijnland bij de verschillende
ambities

Er zitten wel wat haken en ogen aan, onder andere de vreemde gang van zaken waarmee
de stuurgroep nu een consultatie doet bij verschillende partijen. Nu heeft GS alleen
kennisgenomen, maar geen verdere mening gegeven bijvoorbeeld.
De voorgestelde brief is vrij vriendelijk. Het perspectief gaat vooral over het verleden en de
huidige situatie, maar het is weinig perspectief; dit is beperkt bij de opgaven aan de orde,
waar de plannen voor de realisering missen.

Omwille van de versnelling van de realisatie wordt er gevraagd om voorfinanciering. Bij de
gemeenten ligt een vergelijkbare vraag voor en als voorwaarde is nu ook gesteld dat de
rest ook meedoet.
Deze vraag is eerder geweest, maar nu dus met randvoorwaarden.
Als dit in het AB besproken gaat worden, dan wordt Onno Zwart uitgenodigd een
toelichting te geven over de versnellingsagenda.

Wonen ontbreekt in het perspectief, terwijl het een belangrijk onderwerp is wat hier mee te
maken heeft.
De brief mag strenger/scherper: We herkennen de opgaven, maar missen de manieren om
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het te realiseren; het moet operationeler. Wonen en werken zijn niet of nauwelijks
aanwezig, maar moeten als thema niet vergeten worden. En de term “verstedelijking”
wordt het beste vermeden wanneer het gaat over het Groene Hart.
De portefeuillehouder wordt gemandateerd voor de brief.

10

Intern Controleplan TWO Jeugdhulp 2017
Beslispunt:
In te stemmen met het Intern Controleplan Jeugdhulp 2017, zoals
afgestemd in de werkgroep Verantwoording en Controle, met hierin
opgenomen het finaal afrekenen voor de groep kleine aanbieders
(omzet kleiner dan € 125.000) en vrijgevestigden.

Akkoord

11

Intentie cofinanciering EUPLANTCROPP
Beslispunten:
1. Kennis te nemen van het initiatief EUPLANTCROPP (bijlage 1)
en de gevraagde bijdrage van Holland Rijnland;
2. Te constateren dat het project EUPLANTCROPP past binnen
het kader van de beheerverordening Cofinancieringsfonds;
3. De intentie uit te spreken om een bedrag van €24.000 (incl.
BTW) uit het cofinancieringsfonds beschikbaar te stellen aan
het initiatief EUPLANTCROPP, waarbij de specifieke afspraken
worden vastgelegd in een 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
€24.000 (incl. BTW) uit het cofinancieringsfonds ten behoeve
van het initiatief EUPLANTCROPP.

Akkoord

12

Alternatief verdeelmodel jeugdhulp
Presentatie en discussie

Het Dagelijks Bestuur heeft kennis genomen van de presentatie.

13

Rondvraag en Sluiting

Mevr Bakker:
- Er is een aantal zieken, wat een hogere werkdruk betekent voor de rest van de
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medewerkers.
-Het plan is opgevat om een “Raadszaterdag” te organiseren in de eerste helft van het jaar
met andere GR’en voor nieuwe raadsleden.
-10 oktober wordt nader bekeken als datum regiocongres.
Mevr Spies
-Naar aanleiding van de rondvraag bij het AB over brieven schrijven aan het kabinet naar
aanleiding van het regeerakkoord: Moeten we voor Holland Rijnland aandacht vragen voor
Space en bodemdaling? Voor Space is veel mogelijk lijkt het, kunnen we mevr Schouten
uitnodigen? Op Space gebeurt er veel, maar moeten we weer beter aansluiten.
Bodemdaling is echter voor maar een deel van Holland Rijnland relevant, maar wel een
substantiële vraag.
Dhr Lenferink: We moeten het net ophalen bij de Zuidvleugel en dan in het verlengde van
de agenda die aan Rutte is aangeboden gaan werken, zodat je niet steeds met nieuwe
lijstjes komt.
Er borrelt veel en er komen veel brieven bij het Rijk binnen; een grotere gebiedsdeal is dus
slim en aantrekkelijker. En beide onderwerpen zijn sterk in de regio aanwezig en
onderscheidend voor onze regio. Op de schaal van de provincie zijn we als gebied wel een
grote speler.
De volgende economic board is pas gepland voor maart, dat is te laat voor wat we willen.
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 18 januari 2018.
de secretaris,
de voorzitter,

L.A.M. Bakker

H.J.J. Lenferink

