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Aanwezig: H.J.J. Lenferink (Voorzitter), C. den Ouden, E.J. Nieuwenhuis, T. Hoekstra,A.L. van Kempen, R.A. van Gelderen,F. Buijserd, L.A.M. Bakker (secretaris), H. 

Kiers (hoofd strategische eenheid), J.P. de Haan (verslag) 

Nr. Agendapunt Besluit 

01 Opening en vaststelling agenda Akkoord 

02 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur  
Beslispunt:  
Vast te stellen de besluitenlijst van de schriftelijke ronde januari 2017. 

Akkoord 

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

-Dhr Hoekstra heeft een symposium bijgewoond over het koopstromenonderzoek: 
de kleinere centra zijn stabiel, de grote vier centra van de randstad gaan goed, 
maar middelgrote centra vragen aandacht.  
 
-Dhr Nieuwenhuis reageert op een eerder gestelde vraag over de contingent 
woningen. In 2016 is er een pilot gestart met contingent woningen voor een 
specifieke situatie voor corporaties, die pilot is als onsuccesvol beoordeeld en dit 
zal voor 2018 niet meer het geval zijn. Voor dit jaar zijn ze al vergeven, maar het 
betreft slechts vijf stuks. 
 
-De raad van Zoetermeer heeft besloten door te gaan met hun traject voor de 
HOM. In het BOEZHD (Bestuurlijk Overleg Economie Zuid-Holland) is dit ook aan 
de orde gesteld. Wordt vervolgd. 
 
-Wethouder Salman is de nieuwe ambassadeur verkeersveiligheid van Holland 
Rijnland, voor binnen en buiten de regio. 

04 Terug- en vooruitblik Stuurgroep Valkenburg 22 dec:Iedereen lijkt daar op één lijn te zitten. De 
woningbouwopgave en het tempo daarvan hebben wel de prioriteit, maar er is 
veel focus op wat er omheen kan.  
In het kader daarvan heeft Katwijk ingesproken in de provincie om aandacht te 
vragen voor de economische groei in dit gebied. Dit is niet via Holland Rijnland 
gegaan.  
Er ligt een regionale structuurvisie, daar kan niet zomaar van afgeweken 
worden.Het masterplan kan bijgeschaafd worden, maar woningbouw en het tempo 
daarvan kunnen hierin niet veranderen. 
Welke actie moet er ondernomen worden? Op de regiomiddag is er een 
gezamenlijke sessie van de PHO’s Leefomgeving en Economie over Valkenburg. 
Hiervoor moeten de zaken even goed op een rij gezet worden. 
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22 februari:Bestuurlijk overleg over projecten op de as Leiden-Katwijk. 
 
Naar aanleiding van het PHO Maatschappij: er komt meer zicht op deverwachte 
financiën. De afbouw van rijksmiddelen gaat sneller dan gehoopt en met het oog 
op de waargenomen trends wordt er de komende jaren een tekort verwacht van 6 
miljoen. In overleg met de bestuurders wordt gesproken over manieren om hier 
mee om te gaan, niet enkel door minder geld te geven, maar ook zonder kwaliteit 
te verliezen.In het portefeuillehoudersoverleg van 15 maart wordt hierover verder 
gesproken, samen met de portefeuillehouders financiën.  
Dit probleem is wel een landelijk probleem; de budgetten veranderen harder dan 
het tempo waarmee we lokaal kunnen organiseren hoe hiermee om te gaan. 
Hierbij kan gedacht worden aan verplaatsen van de focus naar preventie, maar 
dat is niet zomaar binnen twee jaar gerealiseerd. In het kader hiervan is er een 
nieuw gremium vanuit de VNG met de coördinerende portefeuillehouders van de 
regio’s. 
Als we menen dat we te weinig hebben gekregen, dan moeten we de lobby op het 
verdeelmodel inzetten. 
 
Themacafé wachttijden en wachtlijsten was goed bezocht en er is gezegd dat 
er een vervolg moet komen voor dit thema. Er blijken nog veel vragen te leven bij 
raadsleden bijvoorbeeld over wanneer ze er wat over mogen zeggen. 
 
Bestuurlijk overleg duurzaamheid. Dit was een goed overleg en de contouren 
zijn goed verkend voor het energieakkoord. 
 
Het overleg doelgroepenvervoerDit overleg gaat niet door: eenzijdig afgezegd, 
reden onbekend. 
 
Themacafé energie: in het kader van het speerpunt energie zijn we al door drie 
gemeenten uitgenodigd om een presentatie in de gemeenteraad te komen geven. 

05 Woningmarktverkenning en actualisatie regionale woonagenda 
De portefeuillehouder zal een mondelinge toelichting geven op de stand 

van zaken 

De provincie erkent dat de uitkomsten van hun onderzoek niet worden herkend 
door de (kleinere) gemeenten. Hiervoor wordt een onderzoeksbureau 
ingeschakeld om dit te bekijken, wat afgewacht zou kunnen worden. Dit moet wel 
goed afgestemd worden, om te voorkomen dat er dubbel werk gedaan wordt met 
verschillende uitkomsten. 
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De te bewandelen route: We gaan zelf aan de slag, ook voor het verzamelen van 
de cijfers enwe nodigen de provincie uit hierin mee te doen. 
 
10-2 is er een overleg met de gedeputeerde waarbij het gezamenlijk 
opdrachtgeverschap zal worden voorgesteld. De insteek is dat we de provincie 
vragen met ons mee te doen hierin, om zo zorgvuldigheid boven snelheid te 
stellen en discrepanties te voorkomen. Ook omdat de provincie een groter gebied 
omvat dan de regio. 
 
Er hoeft nog geen geldvraag neer te worden gelegd in de regiomiddag. Wel zal er 
worden aangekondigd wat het standpunt van het DB is en dat dit geld zal kosten. 
 
De brief die nu voor het PHO Leefomgeving klaarligt moet bijgewerkt worden op 
basis van wat er zojuist is besproken en dan verzonden worden. Na aanpassing 
zal de brief worden gedeeld met het DB. Dhr Nieuwenhuis kondigt de brief aan bij 
de provincie en er zal een vervolggesprek worden gepland. 

06 Ondersteuning programma Biobased Greenports 
Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van het voorstel Programma Biobased Greenports; 
2. In te gaan op het verzoek om financiële ondersteuning; 
3. Vanuit het reguliere budget biobased economy € 20.000,- bij te 

dragenin 2017 voor het opzetten van het nieuwe programma en de 
nieuwe organisatiestructuur, bij voorkeur in de vorm van een 
revolverende investering; 

4. Portefeuillehouder Economie (Tseard Hoekstra) te mandateren om 
zitting te nemen in de Raad van Advies; 

5. De intentie uit te spreken om, na evaluatie eind 2017, ook voor 2018, 
2019 en 2020 een vergelijkbare financiële bijdrage te leveren; 

6. Het DB besluit in te brengen tijdens de regiomiddag op 15 februari 

Beslispunt 5 is te lezen als “De intentie uit te spreken om, na positieveevaluatie 
eind 2017, ook voor 2018, 2019 en 2020 een vergelijkbare financiële bijdrage te 
leveren;” Maar eind 2017 evalueer je nog niet echt iets, er is pas net gestart. 
 
Akkoord met dien verstande dat: 
Beslispunt 5 wordt geformuleerd als: 
De intentie uit te spreken om ook in 2018 te financieren en, na positieve evaluatie 
2018, ook voor 2019 en 2020 een vergelijkbare financiële bijdrage te leveren; 
 

07 Vaststellen reactie op ledenraadpleging VNG inzake cao 2017 Akkoord, 
Met dien verstande dat: 
In de nota staat “Leidse Regio”, maar het betreft de bij Servicepunt71 aangesloten 
gemeenten en de organisatie Holland Rijnland. Dit zal worden aangepast 

08 Bijzondere doelgroepen (evaluatie werkconferentie) Het was een goede bijeenkomst, bijna alle bestuurders waren aanwezig. Het laat 
ook zien hoe nuttig het is om elkaar zo te ontmoeten, onder andere omdat er toch 
verschillende talen gesproken lijken te worden. De conclusie is dat we met één 
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bijeenkomst niet klaar zijn, maar het wel een goede start is. 

09 Werkagenda jeugd: terug- en vooruitblik Het DB heeft kennis genomen van de presentatie 

10 Rondvraag en Sluiting -Er is een uitnodiging binnengekomen voor een bijeenkomst op 7 maart over de 
Toekomstvisie Leidse Regio. 
 
-Afgelopen vrijdag was er een oploop over de Roadmap Next Economy: 
Er is gesproken over de transitie naar de nieuwe economie: Digital smart, energie 
en circulair economy. Hierinzitten zaken die voor ons interessant zijn en waar we 
mee aan de slag gaan: Kijken waar de koppelingen zitten, verweven met de 
regionale investeringsstrategie, bestuurlijk in de board te gaan zitten en ambtelijk 
aan te sluiten. Dit onderwerp zal een keer in analyserende zin in een DB-
vergadering komen, gekoppeld aan de speerpunten en concreet verwoord wat we 
gaan doen. 
 
-Leestip: het artikel van Binnenlands Bestuur over detekorten jeugdhulp en de 
dubieuze cijfers 
 
-Topsurf is een interessante organisatie voor mogelijke cofinanciering. Het is een 
verwerker van reststromen die een grondverbeteraar ervan maakt, die ook gunstig 
is voor bodemdaling. 

 
Vastgesteld in de schriftelijke vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 2 maart 2017 

 
de secretaris,  de voorzitter, 

 
 
 
 
 

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


