BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 07-06-2018
Aanwezig:
Afwezig:

H.J.J. Lenferink (voorzitter), A.L. van Kempen, G. van Duin, F. Buijserd, J.W.E. Spies, V. Klein (plv. secretaris), C. de Kort (strategische eenheid), J.P. de
Haan-Hoek (verslag)
L.A.M. Bakker (secretaris)

Nr.

Agendapunt

Besluit

01

Opening en vaststelling agenda

Akkoord

02

Akkoord.
Besluitenlijst Dagelijks Bestuur 17-05-2018
Beslispunt: Vast te stellen de besluitenlijst van het DB van 17052018

03

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

De brief over Schiphol is ook aan de orde geweest in het PHO. De positie inname,
vertegenwoordiging en de verwachtingen richting de provincie moeten weer worden
bekeken zo na de verkiezingen. In het vorige DB is de reactie richting het AB besproken en
samen met deze duiding zal de brief richting het AB gaan.

04

Terug- en vooruitblik overleggen.

Themacafé Jeugd was goed bezocht met de nodige nieuwe mensen en een leuke
bijeenkomst. Informatief en met een leuke quiz.
Subregionale Energie-en-Ruimte spellen: Deze serious games zijn een goed middel om
raadsleden bewust en vertrouwd te maken met de omvang van de opgave en de factoren
die meespelen bij de mogelijke oplossingen. Het waren goed bezochte bijeenkomsten. De
partijen die duurzaamheid prominent in het programma hebben staan, waren in verhouding
wel wat meer vertegenwoordigd.
Commissie Leefomgeving bij de provincie: Die was zeer content met onze woonvisie. Dhr
Schoonderwoerd heeft vanuit Kaag en Braassem nog ingesproken met betrekking tot
enkele specifieke lokale punten.
Naar aanleiding van de regiodag: Er ligt een grote investeringsopgave op verschillende
trajecten van de A4. Het noordelijk deel zou niet versneld kunnen gebeuren wordt beweerd
door Rijkswaterstaat, waardoor het geen zin heeft om het zuidelijk deel alvast te doen
omdat je dan een fileprobleem in de hand werkt.
Een schriftelijke onderbouwing van deze bewering zou zeer welkom zijn.
De uitbreiding is procedureel gezien lastig, maar in de praktijk zou het werk in principe
meevallen.
Stuurgroep concessie: Onze voorbereiding verloopt prima, misschien alleen wat laat
gestart.

Nr.

Agendapunt

Besluit

6 juli Bestuurlijke bijeenkomst RIS:
Dit zou samenvallen met het geplande verkenningsoverleg DB. In dat geval zal de
wethouder economie van Leiden gevraagd worden om ook de regio te vertegenwoordigen.
05

06

07

Reglement Urgentiecommissie en herbenoeming leden
Beslispunten:
1. Het Reglement Regionale Urgentiecommissie Holland Rijnland
2018 vast te stellen;
2. De volgende leden van urgentiecommissie te herbenoemen
voor de periode tot 1 juli 2019, met een mogelijkheid tot
verlenging tot 1 juli 2022:
 E.C.J. Niels, namens huurdersbelangenverenigingen;
 T. Kranenburg, namens huurdersbelangenverenigingen;
 R.W. van Eijkeren, namens koepel woningcorporaties;
 Mw. F.J.R. de Boer, namens koepel woningcorporaties;
 M.P.M. Wesselman, namens Dagelijks Bestuur Holland
Rijnland

Akkoord.

Intentieverklaring A12 Gouda/De Meern
Beslispunt:
1. in te stemmen met de intentieverklaring
2. een ondertekenaar namens Dagelijks Bestuur Holland Rijnland
aan te wijzen

Akkoord,
Het DB besluit akkoord te gaan met deze intentieverklaring.
Dhr van Kempen zal ondertekenen.

Jaarrekening 2017
Mondelinge toelichting, ter kennisname

Dhr Buijserd: Dit was een heel bijzonder proces, maar het gaat gelukkig nu wel de goede
kant op en het gaat goedkomen.
We houden wel iets over, maar niet wat eerst het geval leek.

Dit is een tussenstap, volgend op de discussie hierover in een vorig DB. De volgende stap
wordt gezet bij de nieuwe huisvestingsverordening.

We zijn gevraagd om mee te doen. Eerder was er nog geen spin-off voor onze regio
zichtbaar, maar dat belang is nu wel zichtbaar.

Het verslag van de accountant was niet positief en constateerde zeer slordige fouten in het
werk van Servicepunt71. Naar aanleiding hiervan is er met een deadline van een week een
verbeterde versie gemaakt, zodat de accountant richting het AB hopelijk toch een
verklaring kan opleveren.
Naar aanleiding hiervan is er vanuit meerdere hoeken druk gezet op Servicepunt71. De
verwachting is dat Servicepunt71 goede producten aanlevert. Onze controller Fred Hulst
komt onvoldoende toe aan kerntaken, omdat hij veel uitvoerend werk doet dat nodig is

Nr.

Agendapunt

Besluit
voor Servicepunt71. Om deze reden is er vanuit een gemeente via detachering
ondersteuning gekomen. De problemen zijn ook met de directeur van Servicepunt71
besproken en dat zal in de toekomst ook verder moeten gebeuren, en dat moet ook
spoedig vastgelegd worden.
Tot slot zal ook nog met de auditcommissie worden gesproken om de jaarstukken op de
AB-vergadering goed en kloppend voor het voetlicht te brengen.

08

Conceptagenda Algemeen Bestuur 4 juli
Beslispunt: De agenda vast te stellen

Akkoord,
Met dien verstande dat er een thematisch agendapunt wordt toegevoegd, namelijk over
projecten van het cofinancieringsfonds.

09

Regionale agenda groen blauwe leefomgeving
(Groenprogramma na 2020)
Presentatie door Marcel Gordijn van de Strategische Eenheid
Het huidige Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland loopt in
2020 af. De vraag ligt voor of, en zo ja in welke vorm, het
Groenprogramma een vervolg krijgt.

Het Dagelijks Bestuur heeft kennisgenomen van de presentatie en inhoudelijk gereageerd
De groen blauwe leefomgeving is de werktitel.
Het huidige groenfonds loopt in 2020 af, met de verwachting dat er 3 tot 4 miljoen overblijft.
Er spelen veel bovengemeentelijke factoren mee, die kansen en uitdagingen bieden.
Zowel de opgave als de samenstelling van de samenwerkende partijen veranderen.
In de collegeprogramma’s is de veelzijdigheid van het onderwerp te herkennen,
wat vertaald moet worden naar een gemeenschappelijke agenda.
De provincie is ook met een vergelijkbaar programma bezig en onze procedures lopen
daardoor synchroon wat het aanvragen makkelijker maakt.
Visie wordt bepaald bij de provincie en Hart van Holland, concrete uitvoering kan komen
via het groenfonds.
De evaluatie van het vorige plan liet zien dat elke euro er vier werden, dus een mooie
multiplier.
De reactie van het PHO was positief, met nog vragen over de rol en positie van de
landschapstafels.
De vraag aan het DB: Krijgt het Groenprogramma een vervolg en in welke vorm? Voor
heel Holland Rijnland? Verbreding naar stand en landschap? Als investering voor integrale
gebiedsopgaven?
Mevr Spies: Eerste reactie: Bodemdaling mag prominenter, niet enkel koppelen aan
landbouwtransitie. Ook omdat er een mogelijkheid aan komt om hierover met het rijk een

Nr.

Agendapunt

Besluit
regiodeal te sluiten.
Het thema verblijfsrecreatie wordt in het Groene Hart steeds meer een thema, een met
veel potentieel.
Het mag voor heel Holland Rijnland, maar zon zand en zee vragen wel iets anders dan het
Groene Hart bijvoorbeeld.
Het verbreden naar MRA en MRDH heeft ook veel potentie.
Holland Rijnland is wel in kolommen parallel bezig, wat de vraag oplevert of die elkaar niet
gaan bijten. Pas op om het niet te sectoraal te benaderen.
Dhr van Kempen: Inderdaad niet te sectoraal, leg de verbinding tussen een aantal
elementen uit de presentatie, want daar blijven mogelijkheden liggen in de combinaties.
De gesuggereerde vormen sluiten elkaar niet uit, maar als kanttekening: niet alleen maar
investeren in integrale gebiedsopgaven. De kleine initiatieven zijn ook heel goed.
Dhr van Duin: Het feit dat er geld overbleef was een trigger in het PHO; Wie betalen en
doen hier allemaal aan mee? Een structuurvisie zou hier bij kunnen helpen maar dat doen
we niet meer, maar de integraliteit moet wel bewaakt worden.
Dhr Buijserd: Het moet ook in een groter verband worden gezien. In de toekomst is een
“Randstad Holland” waarschijnlijk en als we het goed opbouwen is de potentie in onze
regio groot. In Friesland is de waterrecreatie op provinciaal niveau geregeld, maar hier
lokaal en de grens met Noord Holland is schijnbaar hard.
Met betrekking tot het RIF, de Rijn en Veenstreek sloot later aan en doen hier nu nog niet
in mee. Een investering hierin zou ook profijt moeten betekenen.
En de landschapstafels zijn wel een extra construct en die zijn er de nodige.
Dhr Lenferink: We hebben een gezamenlijk programma van zaken waar we samen mee
bezig zijn, daar zit dit nog niet in. Dit moeten we niet te los benaderen.
Groenprogramma en RIF lopen niet gelijk, maar dat kan opgelost worden. Maar er liggen
wel een aantal andere vragen, namelijk of we als Holland Rijnland gezamenlijk op dit vlak
nog wel iets willen doen, of op andere tafels en niveaus.
Dit is iets wat ook met het nieuwe DB moet worden besproken en ook besproken moet
worden met een rondje langs de gemeenten.
Holland Rijnland moet niet zelf deze vragen stellen, maar de thema’s ophalen en laten zien
wat het betekent.
Veel nuttige dingen, groen blauw is belangrijk en populair, maar je moet het samen willen
en het moet onderdeel zijn van een breder programma.

Nr.
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Besluit

10

Verkenning nieuw Dagelijks Bestuur
Ter bespreking

Door de late vorming van de colleges is hier nog niet veel over te zeggen.

11

Rondvraag en sluiting

Mevr Spies: Welke clubjes zijn er nog allemaal te vullen? Veiligheidsregio, Holland
Rijnland, RDOG voornamelijk.
Onder verschillende portefeuilles hangen ook nog stuurgroepen en dergelijken, hoe zit het
met de bemensing hiervan? Deze worden op een rijtje gezet.
Hier moet ook een balans zijn, tussen subregio’s en politieke kleuren bijvoorbeeld.
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 28-06-2018.
de secretaris,
de voorzitter,

L.A.M. Bakker

H.J.J. Lenferink

