BESLUITENLIJST schriftelijke ronde Dagelijks Bestuur januari 2017
Reacties: C. den Ouden, T. Hoekstra, A.L. van Kempen,E.J. Nieuwenhuis
Nr.

Agendapunt

Besluit

01

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur
Beslispunt: vast te stellen de besluitenlijst van 22-12-2016

Akkoord

02

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

-

03

Eerste concept begroting 2018
De leden van het Dagelijks Bestuur worden verzocht om commentaar te
leveren op dit eerste concept van de begroting 2018. De gemaakte
opmerkingen kunnen dan worden verwerkt in het concept wat richting het
PHO Bestuur en Middelen van 15 februari gaat.

Dhr Den Ouden:Begroting: ziet er goed en degelijk uit! Het (eerder ingevoerde)
stramien is duidelijk herkenbaar. Eén opmerking: bij de berekening van de
begrotingsruimte (p. 9, tabel 1) staat 50.000 voor BTW opgevoerd. Kan daar een
zinnetje toelichting bij?
Dhr Hoekstra:een paar tekstuele aanpassingen
Dhr van Kempen:Bij paragraaf 3.1 ook vermelden dat, naast het feit dat
Voorschoten niet meedoet met de TWO, Alphen en K&B gedeeltelijk meedoen
met de TWO-aanbestedingen. Verder een mooi verhaal! Complimenten!

04

Vaststelling van de geactualiseerde Regionale Verkeers-milieukaart
(RVMK 3.1)
Beslispunten:
1. Kennis te nemen van de actualisatie van het RVMK 3.0, hierna te
noemen RVMK 3.1;
2. Accepteren van het door bureau 4cast opgeleverde verkeersdeel (
RVMK 3.1 met daarbij een basisjaar 2010 en planjaren 2020 en 2030);
3. Accepteren van de memo (bijlage) met beschrijving van de wijzigingen
tussen 3.0 en 3.1. Voor het overige blijft de modeldocumentatie en
beschrijving van het toepassingsbereik van 3.0 van kracht;
4. Te constateren dat in samenwerking met de gemeenten Katwijk en
Leiden het beheer wordt uitgewerkt;
5. Het RVMK ter vaststelling aan de deelnemende gemeenten aan te
bieden en dit besluit ter kennis te brengen aan de deelnemende
gemeenten.

Akkoord,

RegionaalGroenprogramma; Aanpassing project Boer en Goed van
UitvoeringsovereenkomstLeidseOmmelanden 2014-2018
Beslispunt:

Akkoord

05

Met dien verstande dat het typefoutje in de Adviesnota wordt aangepast, p.1
Inleiding: “Toen is afgesproken dat NU een proefperiode”…moet natuurlijk zijn NA
een proefperiode

Nr.

Agendapunt

Besluit

In testemmen met wijzigenUitvoeringsovereenkomstLeidseOmmelanden
2014-2018 met betrekking tot het project Boer en Goed, inclusief het
verhogen van de bijdrage van Holland Rijnland van € 12.320 naar €
31.245.
06

Conceptagenda’s regiomiddag 15 februari 2017
Ter kennisname

Het DB heeft kennis genomen.
Er wordt verzocht om in alle agenda’s een advies-timetable op te nemen.

07

VERTROUWELIJK
Schadevergoeding door onterechteuitschrijvingalswoningzoekende
Beslispunten:
1. De heer A. Skakni en mevrouw A. Daoudieenschadevergoeding toe
tekennen van € 2.445,- voor de geledenschade door de
onterechteuitschrijving in Woonzicht;
2. De schadeteverhalenbij de uitvoerder, woningstichtingWoonzorg
Nederland.

Akkoord,
Met dien verstande dat het totaalbedrag in de besluittekst €2.445,- moet zijn.

Vastgesteld in de schriftelijke vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 9 februari 2017
de secretaris,

L.A.M. Bakker

de voorzitter,

H.J.J. Lenferink

