BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 01-11-2018
Aanwezig:
Afwezig:

H.J.J. Lenferink (voorzitter), G. van Duin, A.L. van Kempen, J.W.E. Spies, B. Wolters, E. Jaensch, N. Mol, L.A.M. Bakker (secretaris), S. Ligthart
(programmamanager), R. Somair (programmamanager), J.P. de Haan-Hoek (verslag)
F.Q.A. van Trigt

Nr.

Agendapunt

Besluit

01

Opening en vaststelling agenda

Akkoord

02

Akkoord
Besluitenlijst Dagelijks Bestuur 11-10-2018
Beslispunt: Vast te stellen de besluitenlijst van het DB van 11102018
N.a.v. agendapunt 10: Het DB is bevoegd in geval er al een project/bestuursovereenkomst
is en de uitvoering in vertraging komt, zoals hier het geval is.

03

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

-Brief vanuit het rijk over publicaties: komt dat goed? Ja.
-Jaarrekening is ontvangen door de provincie en de reactie van repressief toezicht is goed.

04

Terug- en vooruitblik overleggen

-Stuurgroep TAG: Trein Alphen Gouda, is twee keer per jaar een monitor.
-Stuurgroep Leiden-Utrecht: De baanstabiliteit is hier een groot probleem. Het overleg van
provincie en gemeente met ProRail en NS verloopt stroef, met als vraag wie er wat gaat
betalen. Ons standpunt is niet dat het alleen bij provincie en gemeente moet liggen, maar
ook bij NS, ProRail en rijk.
-BJ42: Dhr van Trigt is hier heen gegaan, vooral kennismaking voor nieuwe bestuurders.
-Subregionale bijeenkomsten met energiespellen: Afgelopen dinsdag eentje geweest, een
zeer vriendelijke en constructieve bijeenkomst, ook met externe stakeholders. Volgende
week de andere twee regio’s, hopelijk net zo constructief en nuttig.
-PHO Maatschappij: Onder andere gesproken over samenwerkingsagenda, toegang tot
huisartsen, en de concept rapportage jeugdhulp over het eerste half jaar; plezierig dat de
rapportages er zijn, maar de duiding van de cijfers blijft een aandachtspunt voor
portefeuillehouders. Positionering jeugdbeschermingstafel heeft wat discussie gehad,
omdat het onderbrengen bij de TWO de onafhankelijke positie in twijfel trekt.
In het vertrouwelijk deel maatschappij is er gesproken over inkoop en het visiedocument.
Er is nu meer rust in deze discussie.
-Overleg tussen bestuurders Hart van Holland en Holland Rijnland:

Nr.

Agendapunt

Besluit
Rond maart verwacht HvH een soort product te kunnen hebben. Ook gesproken over hoe
het proces van HvH is gelopen en de successen, maar ook over het verzilveren van die
mooie plannen. Hoe kunnen HvH en HR elkaar vinden. Zit veel gevoel, emotie en
beeldvorming in: HvH zonder veel bureaucratie, Holland Rijnland meer bureaucratisch.
Voor het grootste deel zijn het echter wel dezelfde gemeenten en de systemen hebben
elkaar wel nodig. Hoe kan hierin geschakeld worden en dit in elkaar geschoven worden?
Er is een vervolgafspraak gemaakt voor 3 december.
Holland Rijnland moet qua beeldvorming in de spiegel kijken of het zo bureaucratisch is.
-De stuurgroep die genoemd staat op 16 november is de stuurgroep is Leiden-Utrecht
-Dhr vanKempen is gevraagd op wethouder van Velzen zaterdag te vervangen bij een
soort politiek café OV in Alphen aan den Rijn. Er zal worden afgewogen of hier op in wordt
gegaan.
-21 november: Verkiezingen voor het nieuwe Noordwijk, dhr van Duin zit bij een
stembureau en is dus niet bij de regiodag.

05

Uitvoeringsovereenkomst Regionaal Groenprogramma Duin- en Akkoord
Bollenstreek 2018-2022
Nog verbindingen met Nationaal Park Hollandse Duin?
Beslispunten:
Een natuurspeeltuin en een educatiepunt, komen we volgende keer verder op terug.
1. Kennis te nemen van het verzoek om cofinanciering van het
cluster Duin-en Bollenstreek.
2. In te stemmen met bijgaande Uitvoeringsovereenkomst, waarin
Holland Rijnland in het kader van het Regionaal
Groenprogramma uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) €
914.395 aan cofinanciering voor de uitvoering van 17 projecten
toezegt voor de periode 2018-2022 voor de volgende projecten:
a. Erf-en belevingsroute Veldzicht-Noordwijk € 37.500
b. Rust en Fit plek Oude Trimbaan-Noordwijk € 18.450
c. Natuurspeeltuin en educatiepunt Nationaal Park Hollandse
Duinen
Noordwijk
€ 47.500
d. Merovech park
Katwijk
€ 201.025
e. Park Rusthoff
Teylingen
€ 28.875
f. Tuinmuur Calorama Noordwijk
€ 12.100
g. Bloemrijke bermen Prinses Irenelaan - Hillegom € 9.065
h. Bloemrijke bermen Rotonde Weerlaan-Voltlaan
Hillegom
€ 11.430

Nr.

Agendapunt

Besluit

i. Bloemrijke bermen Noordwijk
Noordwijk € 9.575
j. Opwaarderen de Vliet
Katwijk
€ 21.250
k. Landgoedpark Calorama
Noordwijk
€ 58.750
l. Landgoed Leeuwenhorst fase 2 -Noordwijkerhout
€ 33.375
m. Bloemrijke bermen Sixlaan Hillegom
n. Fietspad Dorpsweide Katwijk
Katwijk € 74.000
o. Bloemrijke bermen Katwijk
Katwijk €100.000
€ 12.500
p. Parel Trekvaart
Gezamenlijk
€ 27.500
q. Verbindingen en netwerken Gezamenlijk
€ 11.500 om
3. De portefeuillehouder Natuur en Landschap te mandateren
wijzigingen van ondergeschikt belang in de
Uitvoeringsovereenkomst te verwerken en vast te stellen.
4. Deze Uitvoeringovereenkomst ter kennisname aan te bieden
aan het portefeuillehoudersoverleg Leefomgeving.
06

07

Uitvoeringsregeling scholing Onderwijs-Arbeidsmarkt
Beslispunten:
In te stemmen met de Uitvoeringsregeling Scholingsfonds Holland
Rijnland

Dit is de uitwerking van een eerder genomen besluit en er is een breed draagvlak.

Conceptagenda’s regiodag 21 november
Ter kennisname

Kennis genomen.

Akkoord
Met dien verstande dat:
-Er nog even wordt gekeken naar de tekst onder 4: “gemeenten met een afstand tot de
arbeidsmarkt”
-Er wordt gecontroleerd of het DB dit mag vaststellen, of dat dit naar het AB moet.
Als het mag, dan is het besloten, anders wordt het een voorstel richting het AB.

Huisvestingsverordening komt terug bij zowel Maatschappij als Economie/Leefomgeving.
Er staat geen PHO Bestuur& Middelen gepland maar er is wel toegezegd om informatie te
delen over het verbeterplan, dus dat zal gebeuren via een informatienota en mogelijk een
presentatie tijdens de lunch.
Mevr Spies moet bij een andere bijeenkomst vandaan komen en het PHO energie is iets te
vroeg: Het blokkenschema zal opnieuw worden bekeken.
08

Huisvestingsverordening
Mondelinge terugkoppeling advies PHO 30 oktober en toelichting
door projectleider Frans de Lorme van Rossem

Het geopperde plan van het extra AB zou kunnen vervallen, met vaststelling op 3-7
Eventuele reacties op de rondgedeelde memo kunnen via de mail worden doorgegeven.

Nr.

Agendapunt

Besluit
Geen vaststelling voor 4 jaar, maar vaststellen per 2019; We kunnen dan op ieder moment
herzien, er wordt gemikt op 2021. De formele geldigheidsduur is 4 jaar.

09

Te nemen keuzes tbv regionale bedrijventerreinenstrategie
Met presentatie door Stec Groep

Het Dagelijks Bestuur heeft kennisgenomen van de presentatie en hun opmerkingen zullen
worden verwerkt.

10

Proces regionale agenda

Het Dagelijks Bestuur heeft het proces en de grote lijnen voor de regionale agenda
besproken.

11

Rondvraag en sluiting

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 22-11-2018.
de secretaris,
de voorzitter,

L.A.M. Bakker

H.J.J. Lenferink

