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BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 8 januari 2015 

 
Aanwezig: I ten Hagen, T. Hoekstra, H.J.J. Lenferink (voorzitter), C. den Ouden, G. Veninga, J. Wienen, F.W. van Ardenne (secretaris). 

C.E.D. van Schayk (teamleider Stafbureau)  
 
Afwezig:  R.A. van Gelderen 
  
 

Nr. Agendapunt Besluit 

01  Opening en vaststelling agenda 
 

 

02 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 18 december 2014 
Voorstel: vaststellen besluitenlijst 

Vastgesteld 

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

Geen mededelingen 

04 Terug- en vooruitblik overleggen  
Voorstel: bespreken. 
 

De heer Wienen meldt dat tijdens het portefeuillehouderoverleg Ruimte 
bij de Provincie Zuid-Holland is aangekondigd dat er een nieuwe 
werkwijze komt voor de consultatie voor ruimtelijke projecten. Er komt 
geen nieuw convenant. 

05 
 
 
 
 
05a 
 
 
 

Stand van zaken RIF-projecten RijnlandRoute / HOV-net 
Zuid-Holland Noord/ Programma Ontsluiting Greenport 
Duin- en Bollenstreek  
(vast agendapunt) 
  
Voortgang en communicatie rond project Duinpolderweg 
 
Beslispunt: 

Kennis nemen van voortgang en communicatie rond 
project Duinpolderweg 

Het DB heeft kennisgenomen van de informatie. 
De heer Ten Hagen heeft telefonisch contact gehad met de 
gedeputeerde over de uitkomst van de commissievergadering over het 
project Duinpolderweg. 
Deze recente ontwikkelingen geven aanleiding tot vervolgstappen. 
Deze worden in beeld gebracht. 
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Nr. Agendapunt Besluit 

06 Stand van zaken #Kracht15 (vast agendapunt) 
 

De heer Van Ardenne is zich aan het inlezen op de verschillende 
onderdelen van de transitie en geeft aan dat de deadline van 1 april 
a.s. gezien de nog te zetten stappen onhaalbaar lijkt. 
Ook geeft de heer van Ardenne aan dringend ondersteuning nodig te 
hebben op het vlak van Personeelszaken  
 
Het DB verzoekt om voor volgende vergadering een notitie voor te 
bereiden met de te nemen vervolgstappen en producten en tevens een 
planning toe te voegen. 

07 Economie in Holland Rijnland. Regionale rolbepaling voor 
de komende jaren 

Beslispunt: 
1. Kennis te nemen van de notitie over de regionale 

rolbepaling van Holland Rijnland op economische 
gebied en hierover een richtinggevende discussie te 
voeren; 

2. De notitie ter advisering voor te leggen aan het 
Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken op 11 
februari.  

 

Akkoord met voorstel. 
 
De hoofdkoers die in het stuk geschetst wordt is prima en het geeft 
goed inzicht in regiobrede kansrijke sectoren. 
De teksten over toerisme kunnen iets beter geformuleerd worden. Er 
liggen op dat vlak zeker kansen.  
Kennisinstituten hebben meerwaarde juist als ze de verbinding 
aangaan met de omgeving.  
De faciliterende en verbindende rol van de overheid draagt bij aan de 
versterking van de economie in de regio.  
 
Mandaat aan portefeuillehouder de teksten aangaande toerisme nog 
eens te bezien. 
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Nr. Agendapunt Besluit 

08 Nadere regels voor stadsvernieuwingsurgenten en  
woningzoekenden Boskoop 
Beslispunten: 

1. Stadsvernieuwingsurgenten hun inschrijftijd te laten 
behouden bij het aanvaarden van een nieuwe 
woonruimte; 

2. de rangordebepaling voor stadsvernieuwingsurgenten 
te wijzigen zodat de voorrang tussen 
stadsvernieuwingsurgenten wordt bepaald op oudste 
toekenningsdatum, bij gelijke toekenningsdatum op 
woonduur, bij gelijke woonduur op leeftijd van de 
hoofdbewoner en bij gelijke leeftijd via loting; 

3. het voorgestelde onder punt 1 en 2 door het DB te 
laten opnemen in de  

4. Nadere Regels Woonruimteverdeling bij respectievelijk 
artikel 5 en 4. 

 

Akkoord met voorstel 

09 Huisvesting bijzondere doelgroepen 
Beslispunten: 

1. voor de toewijzing aan bijzondere doelgroepen in 2015 
vooralsnog 110 woningen beschikbaar te stellen 
volgens het quotum per instelling in bijlage 1; 

2. voorrang te verlenen aan de bijzondere doelgroepen 
door middel van directe bemiddeling. 

Akkoord met voorstel onder voorwaarde dat vooralsnog de aantallen 
van 2014 gehanteerd worden tot een goede afspraak is gemaakt met 
de corporaties over de werkwijze bij toewijzing en plaatsing zodat de 
grote verschillen in aantallen in beschikbare woningen en de 
uiteindelijke plaatsing opgelost worden.  
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Nr. Agendapunt Besluit 

10 
 

Nadere regels voor woningzoekenden Boskoop 
Beslispunten: 
De aansluiting van Boskoop bij Woningnet Holland Rijnland 
mogelijk te maken door: 

1. Woningzoekenden uit Boskoop in de gelegenheid te 
stellen zich per 1 april 2015 in te schrijven bij 
Woningnet Holland Rijnland; 

2. Als omzettingsmaatregel vast te stellen dat:  
a. Voor ingeschreven woningzoekenden in 

Boskoop geldt dat de leeftijd, respectievelijk de 
woonduur van starters en doorstromers op 1 juli 
2015 wordt omgezet in inschrijftijd. 

b. De in het eerste lid genoemde inschrijftijd wordt 
berekend door de leeftijd, dan wel de woonduur 
van de woningzoekende op 30 juni 2015 te 
extrapoleren naar de inschrijftijd op basis van 
de verdeling van ingeschreven 
woningzoekenden in Alphen aan den Rijn en 
Nieuwkoop op die datum.  

3. De omzettingsmaatregel vrij te geven voor inspraak in 
de gemeenten van de voormalige Rijnstreek (Alphen 
aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem); 

4. De omzettingsmaatregel toe te voegen als nieuw 
artikel 6 aan de Nadere regels woonruimteverdeling’. 

Akkoord met voorstel 

11 Herziening ambtsinstructie RBL 
Beslispunten: 
In te stemmen met de herziene instructie voor consulenten 
leerplicht/RMC van Regionaal Bureau Leerplicht Holland 
Rijnland 

Akkoord met voorstel 
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12 Wijziging uitvoeringsovereenkomst 2010-2014 en 
2012-2016 Regionaal Groenprogramma 
Beslispunten: 

1. Kennis te nemen van de verzoeken om de 
Uitvoeringsovereenkomst 2010-2014 Stedelijke 
Agglomeratie en de Uitvoeringsovereenkomst 2012-2016 
Veenweide en Plassen te wijzigen (bijlage 1 en 2).  

2. In te stemmen met de verlenging van de looptijd van de 
Uitvoeringsovereenkomst 2010-2014 Cluster Stedelijke 
Agglomeratie tot 1 juni 2016. 

3. In te stemmen met de verhoging van de budgetraming 
inrichtingskosten voor het project Boardwalk in de 
Uitvoeringsovereenkomst 2012-2016. 

4. In te stemmen met de wijziging van Artikel 3.3 Cluster 
Veenweide en Plassen, lid 1 Gebiedsprogramma 
Veenweide en Plassen, onderdeel 20 Boardwalk van de 
Uitvoeringsovereenkomst 2012-2016 in (zie bijlage 3 
Projectblad): 
20. Kwaliteitsslag inrichting kuststrook Katwijk 

a. 20 ha ingericht duingebied 
b. 1500 m2 boardwalk, 5000 m2 kleischelp-

paden, 16 duinovergangen naar het strand 
waarvan 6 toegankelijk voor mindervaliden, 
glooiende duinen en beplanting, uitkijkpunten 

c. Budgetraming inrichtingskosten: € 1.400.000 
d. Bijdrage Holland Rijnland: € 350.000 

5. Beide wijzigingen conform het bepaalde in Artikel 5.1 
Ontbinding en wijziging, lid 5, vast te leggen in 
aanvullende overeenkomsten (bijlage 4 en 5). 

Akkoord met voorstel 
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13 Vaststellen agenda’s Portefeuillehoudersoverleggen 

februari 
  
13a Conceptagenda PHO BM 13 februari 2015 
13b Conceptagenda PHO EZ 11 februari 2015 
13c Conceptagenda PHO Ruimte 11 februari 2015 
13d Conceptagenda PHO VV  13 februari 2015 

Akkoord met de agenda's van de portefeuillehoudersoverleggen, met 
dien verstande dat  
- de agendapunten over de rol van de regio bij de PHO's EZ, Ruimte en 
V&V qua formulering op elkaar afgestemd worden; 
- bij V&V de Duinpolderweg wordt toegevoegd. 
 
 

14 Rondvraag en sluiting  -  

 
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 22-1-2015 

 
 
de secretaris,  de voorzitter, 
 
 
 
 
F.W. van Ardenne              H.J.J. Lenferink  

 
 


