
 
BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 18-01-2018 

 
Aanwezig: H.J.J. Lenferink (Voorzitter), A.L. van Kempen, C. den Ouden, R.A. van Gelderen, J.W.E. Spies, G. van Duin, F. Buijserd, 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 18-01-2018 
Beslispunt: Vast te stellen de besluitenlijst van het DB van 18012018

Akkoord 

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

Mbt de zienswijzen:  
Dhr Den Ouden: Kaag en Braassem brengt wel een prangend punt naar voren. Hier 
hebben we het eerder over gehad en daar moeten we wel iets mee. 
Dhr Buijserd: De provinciale reactie laat ook te wensen over. Vanuit de raad van Kaag en 
Braassem is er een brief naar de Provinciale Staten gegaan. 
Dhr van Duin: Veel reacties en in grote lijnen steun aan onze richting. De reactie van de 
Provincie vraagt wel om actie; ambtelijk is er goed contact, bestuurlijk contact is gewenst 
om hier ook betere aansluiting te vinden. 
Dhr Lenferink: Gesprek is altijd goed. De woonagenda gaat niet stranden, maar we zijn 
ook zeker niet uit op een conflict met de provincie, dus we moeten goed in gesprek blijven. 
Dhr van Duin stemt af met mevr Spies om evt. samen in gesprek met de gedeputeerde te 
gaan. In het volgende DB standpuntbepaling over wat we willen en gaan doen. 
 
Constateringen: 
-We hebben nog nooit teveel gebouwd, de 10% te veel gepland is virtueel. 
-Het punt van Kaag en Braassem is belangrijk, maar moet er ook losstaand van worden 
bezien. 
-Het is een papieren werkelijkheid en daar moeten we reëel in zijn.  
-Optie is een reserve bestaande uit kleine stukjes van projecten, overplannen, enz. 

04 Terug- en vooruitblik overleggen. Coördinatie overleg Valkenburg: De druk is voelbaar om te starten, maar start bouw is 
weer wel iets opgeschoven in de tijd. De nota reikwijdte en detailniveau tbv het 
bestemmingsplan  liggen nu ter inzage. 
 
Stuurgroep Energie: Erg constructief, iedereen aanwezig. Op alle plannen van aanpak is 
een klap gegeven en groen licht gekregen om aan de slag te gaan. Interessante pitch 
gegeven door iemand met expertise in duurzame mobiliteit. De gedeputeerde blijft tot 
begin 2019 “nee” zeggen, maar geeft aan dat de sterke positie van de regio erg goed 



 
Nr. Agendapunt Besluit 

ontwikkeld wordt. De uitdaging die voor ligt is dit jaar een kaart van de regio te produceren 
waar we het gezamenlijk over eens zijn. Het zal voor de provincie heel moeilijk worden om 
een concreet en doordacht voorstel te weigeren zonder goede argumenten. 
 
Naar aanleiding van: Liander is bij Nieuwkoop langs geweest, over de afkoppeling van 
gas en nieuwe energievoorziening voor nieuwe wijken. Ze gaan alle gemeenten in de regio 
af. Liander is ook aanwezig bij het themacafé warmte (31-1) en goed aangesloten met de 
werkgroep energie. 
 
PHO Maatschappij 17-1: Goede bijeenkomst, deels gezamenlijk met PHO Bestuur & 
Middelen. De grondhouding tegenover de TWO is positief, met wel hier en daar nuances 
voor lokaal maatwerk. Er waren ook veel complimenten voor de TWO. 

05 Memo Schipholcorridor  
Ter kennisname 

Wat is precies de insteek van de initiatiefnemers: Waarom zijn ze hier mee begonnen? 
Hetzelfde idee als wat achter de stedenbaan zit, verdichten rond stations. In Noord-Holland 
heet dit Maak Plaats. Twee corridors worden nu nader uitgewerkt: Zaancorridor en 
Schipholcorridor. Het verdiepend onderzoek naar de Schipholcorridor is nu uitgebreid tot 
en met station Leiden. Hierbij zijn Holland Rijnland, gemeenten Leiden en Teylingen 
aangehaakt. De primaire insteek is de ontwikkeling op de knooppunten. 
 
Goed dat we dit weten 

06 PHO voorstel Deelname onderzoek landbouwverkeer  
Ter kennisname 

Dit is wat er op is gehaald in de gemeenten en het is afgezet tegen de capaciteit. 

07 Benoeming lid Regionale Urgentiecommissie 
Woonruimteverdeling  
Beslispunten: 
Mevrouw H. Bonnema met ingang van 1 januari 2018 te benoemen 
als lid van de Regionale Urgentiecommissie voor een periode van 
vier jaar met een mogelijke herbenoeming voor maximaal één 
termijn. 

Akkoord 

08 Conceptagenda’s regiodag 14 februari  
Ter kennisname 

Bestuur & Middelen: 
Er is nu een auditcommissie en de uitvoeringsorganisatie TWO valt hieronder, maar 
jeugdhulp valt er buiten. Het advies van de auditcommissie is om hen op dat vlak als 
klankbord te laten fungeren voor de accountant. 
In de afgelopen vergadering van het Algemeen Bestuur is scherp gemaakt dat het AB over 
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de organisatie van de TWO gaat en niet over de jeugdhulp; Maar de auditcommissie kan 
voor dat tweede onderdeel wel een hulpmiddel zijn.  
 
Economie/leefomgeving: 
Logica volgorde agendering nog even bekijken, net als het voorzitterschap 
Kantoren en bedrijventerreinen: geen taak van Holland Rijnland meer, maar er wordt wel 
steeds weer naar Holland Rijnland gekeken. Indertijd is gezegd als onderdeel van de 
bezuiniging dat we een aantal dingen niet meer doen. Van een aantal zaken is daarna 
bedacht dat het toch handiger was om het op Holland Rijnland niveau te organiseren, 
waarvoor met de pet rondgegaan moet worden. Vaak volgt er dan irritatie dat het lijkt alsof 
wij om meer geld vragen; dat moeten we voorkomen en de gemeenten het zelf onderling 
laten oplossen. Wij vragen er niet om, maar als zij collectief besluiten dat Holland Rijnland 
het moet doen, dan krijgen ze een rekening. Dergelijke voorstellen moeten dan ook niet 
vanuit de werkorganisatie komen. 

09 Adviesnota Lokale Arbeidsvoorwaardenregelingen  
Beslispunten: 
Met ingang van 1 januari 2018 vast te stellen onder intrekking van 
de bestaande regelingen: 
1. de regeling bedrijfshulpverlening (bijlage 1); 
2. het stagebeleid (bijlage 2); 
3. de stageregeling (bijlage 3); 
4. het opleidingsbeleid (bijlage 4); 
5. de regeling opleidingsfaciliteiten (bijlage 5). 

Akkoord 
 
Dhr van Kempen: 9–e van de regeling opleidingsfaciliteiten, pagina 2 van 5, “reiskosten 
op basis van de studie kunnen worden vergoed”. Is dit niet altijd zo? 
Mevr Bakker: Dit biedt enige ruimte voor de werkgever, maar in de praktijk zal het wel zo 
zijn. 

10 Zienswijze ontwerp Wijziging 2018 Visie ruimte en mobiliteit 
Beslispunten: 
Bijgaande regionale zienswijze op de ontwerp Wijziging 2018 Visie 
ruimte en mobiliteit van de provincie Zuid-Holland in te dienen 

De duurzaamheidsgedachte, specifiek voor een aantal gebieden, is als kanttekening 
aangegeven dat het allemaal in goed overleg moet gaan, in aanvulling op de 
landschappelijke en economische opgave, met name uit de Bollenstreek. Kortom, het raakt 
aan meerdere thema’s. 
 
Het is een goed verhaal en integraal, maar op sommige plekken is de brief te onduidelijk 
voor wat betreft we nou precies willen behalve “aan de voorkant betrokken worden” Er 
komt nog een slag over voordat we het naar de provincie sturen.  
Licht de “kwalitatieve mismatch” verder toe, verhelder vage zinnen, en dergelijke. 
De kern van het verhaal moet zijn “wat moet er anders volgens ons, en wel hierom”; Het is 
nu nog te beschouwend en we vragen te weinig concrete zaken. Vul de beschouwingen 
aan met “dus willen/vragen wij”.  
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Dhr. Van Duin heeft mandaat om de definitieve versie te accorderen. 

11 Proces begroting 2019  
Mondelinge toelichting 

Toelichting door mevr Bakker: 
-Compacter 
-Beleidsarm 
-Voortzetting trend uit 2018 
-Reacties op de kadernota verwerkt 
-Verdere implementatie nieuwe BBV 
-Voor 15 april bij de gemeenten is haalbaar. 
 
De ontwikkeling van de loonkosten betekent wel dat we met een stelpost 2019 komen, wat 
óf een bezuinigingsopdracht wordt, óf met de pet rond gaan. Het bedrag valt per gemeente 
mee. 
Dhr Lenferink: In de grote lijn speelt dit overal en het is een breder vraagstuk. Vlieg het 
dus ook zo aan, samen met die andere regelingen.  

12 VERTROUWELIJK: Duinpolderweg In vertrouwelijkheid besproken in verband met afstemming over de te voeren strategie. 

13 Toekomst na de verkiezingen  
Presentatie en discussie 

Wordt doorgeschoven naar 1 februari 

14 Evaluatie van de DVO Jeugdhulp: groepsgesprek verdiepende 
fase  
Voorstel: 
De dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp 2017-2018 te 
evalueren door het voeren van een groepsgesprek aan de hand van 
bijgevoegde gespreksnotitie. 

Het Dagelijks Bestuur heeft de dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp 2017-2018 
besproken met Edith Coomans (trekker DVO-groep) en Peter Struyk (Partners+Pröpper). 

15 Rondvraag en Sluiting - 

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 1 februari 2018. 
de secretaris,  de voorzitter, 

 
 
 
 
 

L.A.M. Bakker   H.J.J. Lenferink 


