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Besluit

01

Opening en vaststelling agenda

Vanwege het kleine DB in verband met deze overgangsperiode wordt de agenda
behandeld tot en met agendapunt 06, de overige agendapunten schuiven door naar een
volgende vergadering van het DB.

02

Akkoord
Besluitenlijst Dagelijks Bestuur 26-04-2018
Beslispunt: Vast te stellen de besluitenlijst van het DB van 26042018
Nav:
-Mevr Spies: De VNG vraagt om bemensing van hun commissies. Uit verschillende hoeken
is interesse getoond en er zal een mail vanuit Holland Rijnland uitgaan om dit te
inventariseren. Aansluitend kan dan een algemene ondersteunende reactie vanuit Holland
Rijnland richting de Vereniging Zuid-Hollandse Gemeenten: We constateren dat we op dit
moment weinig vertegenwoordigd zijn en we wel gewoon goede mensen hebben.

03

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

Akkoord

04

Terug- en vooruitblik overleggen.

-16 mei: Overlegplatform greenport Duin- en Bollenstreek:
Presentatie Martine Leewis (toekomstig wethouder Leiden) over de bollenpolder van de
toekomst. Uitgebreid gesproken over woningzoekende statushouders, hier is sinds vorig
jaar een taskforce voor. Het blijft een lastig probleem voor gemeenten en flexwonen wordt
meer bekeken als mogelijkheid. Het ambassadeursteam huisvesting arbeidsmigranten
staat op de agenda voor het PHO Economie en Leefomgeving op 30 mei. Met de groei van
de vraag om arbeidskrachten wordt dit ook weer een relevant vraagstuk waar we goede
regie op zoeken.
-Het Subregionale Energie-en-Ruimte spel van 16 mei is niet doorgegaan en wordt
samengevoegd met een volgende editie.
-23 mei Themacafé jeugd: De heer van Kempen zal aanwezig zijn.
-De voorbereidingen voor de raadszaterdag van 26 mei gaan goed, er zijn veel
aanmeldingen.
-Regiodag 30 mei: De PHO’s zullen plaatsvinden in een gemengde samenstelling van
oude en nieuwe portefeuillehouders, in de middag is er een leuk programma ter
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kennismaking met de regio.
-POHO wonen 7 juni, de vraag is of deze doorgaat, dhr van Duin zal er heen gaan als dit
het geval is.
-16 mei: Provinciale Staten Zuid-Holland over Duinpolderweg: De lobby en positie van
Holland Rijnland lijkt heel succesvol te worden, hopelijk slaat dit sentiment over naar
Noord-Holland. In september de definitieve besluitvorming.
-22 mei: Stuurgroep Duinpolderweg.

05

06

Gebiedsagenda 2019-2022 in het kader van de Subsidieregeling
Mobiliteit
Beslispunten:
1. Behoudens een positief advies van het
Portefeuillehoudersoverleg Leefomgeving op 30 mei 2018 vast
te stellen de Gebiedsagenda 2019-2022 in het kader van de
Subsidieregeling Mobiliteit. Deze bestaat uit:
a. een visiedeel (bijlage 1);
b. de projectenlijst voor de aanvraag van subsidie voor
regionale infrastructurele projecten 2019 (bijlage 2);
c. de projectenlijst voor de aanvraag van subsidie voor
projecten Duurzaam Veilig 2019 (bijlage 3);
d. de gedetailleerde projectenlijst 2019 met een doorkijk naar
2020-2022 (bijlage 4).
2. Voortaan 5% van het totale subsidiebedrag beschikbaar te
stellen voor andere projecten dan regionale infrastructuur.

Akkoord

Schiphol
Beslispunten:
1. kennis te nemen van de huidige overlegstructuur rond Schiphol
en de positie van de gemeenten en Omgevingsdienst WestHolland hierin;
2. alleen wanneer ontwikkelingen rond Schiphol relevant zijn voor
ruimtelijke of economische thema’s die binnen Holland Rijnland
worden opgepakt, de gemeenten via ons platform voor
informatie-uitwisseling hierover te informeren.

Akkoord

Vroeger enkel de focus op subsidies, nu met een gebiedsagenda en een visiedeel.
Het is een redelijk staccato opsomming van infraprojecten. Waar hebben ambities met
betrekking tot verkeersveiligheid en duurzaamheid een positie hier in? Gaat verduurzaming
van mobiliteit bijvoorbeeld een criterium worden en hoe zwaar wegen die mee?
De integraliteit van de projecten met duurzaamheid zal worden aangejaagd en bekeken.
Verkeersveiligheid heeft een andere regeling, projecten met dat onderwerp vallen hier
buiten.

In de tussentijd is met de ODWH aan tafel gezeten en in goed overleg besproken om ons
niet te gaan mengen in de bestaande structuur maar hen te ondersteunen.
Ook hier moeten nieuwe portefeuillehouders komen en daarmee opnieuw de positie
ingenomen worden.
Met betrekking tot de wens van het AB over strategieën: Dit laten we dan ook bij de
ODWH.
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07

Rondvraag en Sluiting

Mevr Bakker heeft gisteren de directie van U10 voorgezeten. Ook zij worstelen soms met
de vele verschillende bestuurstafels.
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 07 juni 2018.
de secretaris,
de voorzitter,

L.A.M. Bakker

H.J.J. Lenferink

