BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 22 januari 2015
Aanwezig:

R.A. van Gelderen, I. ten Hagen, T. Hoekstra, H.J.J. Lenferink (voorzitter), C. den Ouden, J. Wienen,
F.W, van Ardenne (secretaris), C.E.D. van Schayk (teamleider Stafbureau)

Afwezig:

G. Veninga

Nr.

Agendapunt

Besluit

01

Opening en vaststelling agenda

Vastgesteld

02

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 8 januari 2015
Voorstel: vaststellen besluitenlijst

Ongewijzigd vastgesteld

03

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

Geen mededelingen
De heer Den Ouden gaat naar de Regiegroep Holland Rijnland. Vanuit
clusters en Holland Rijnland is afvaardiging geregeld.

04

Terug- en vooruitblik overleggen
Voorstel: bespreken.

Vanuit de provincie is de wens geuit om de verplichte REO-advisering
anders op te zetten. Het plan is om onafhankelijke commissie in te
richten.

05

Stand van zaken RIF-projecten RijnlandRoute / HOV-net
Zuid-Holland Noord/ Programma Ontsluiting Greenport
Duin- en Bollenstreek
(vast agendapunt)

De inloopbijeenkomst voor de Duinpolderweg op 8 januari jl. is goed
bezocht.
De nieuwste ontwikkelingen binnen dit dossier richten zich op het
zoeken van alternatieven. Daarbij wordt ook gekeken naar oude
alternatieven en combinaties daarvan.
Het Dagelijks Bestuur verzoekt om een informatieve memo waarin de
stand van zaken, de vervolgstappen en de onderzoeken naar oude
varianten zijn meegenomen.
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Nr.

Agendapunt

Besluit

06

Stand van zaken #Kracht15 (vast agendapunt)

De notitie over de stand van zaken van de transitie wordt
doorgesproken.
Er is begrip voor dat niet altijd de verzenddata gehaald kunnen
worden, gezien de tijdsdruk waarop sommige stukken voorbereid
worden. Er moet aandacht zijn voor het gevolg ervan, namelijk dat de
gemeenten minder aangehaakt zijn bij het proces.
Om de frictiekosten zo laag mogelijk te houden ligt het voor de hand
dat er aan de voorzijde mobiliteit bevorderd wordt en dat een
eventueel batig saldo daarvoor benut wordt.

07

Uitgangspunten opstellen begroting 2016 (Kadernota)
Beslispunten:
1. Kennis te nemen van het schrijven d.d. 31 oktober 2014 van
de werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke
regelingen van gemeenten in Holland Rijnland.
2. Bijgaande voorstel met de uitgangspunten begroting 2016 in
het Algemeen Bestuur ter vaststelling voor te leggen, nadat
het portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen hierover
heeft geadviseerd.

Akkoord met voorstel, met dien verstande dat in het AB-voorstel en de
brief aan de gemeenten sterker naar voren komt dat de taakstelling
van minimaal 25% gehaald gaat worden.
Mandaat aan de portefeuillehouder om de tekst aan te passen.
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08

Rondvraag en sluiting

Over de onderlinge vervanging van portefeuillehouders wordt het
volgende afgesproken afgesproeken dat zij elkaar vie vesra vervangen:
 EZ – Natuur en Landschap
 V&V – Ruimte
 Sociala Agenda – Bestuur en Middelen
 Vice-voorzitter: de heer Wienen
 Tweede plaatsvervangend voorzitter: de heer Hoekstra

De start van de jeugdzorg is goed verlopen. Wel is het zaak om na te
denken over de invulling van de rol van de gemeenteraden en hun
bemoeienis met individuele gevallen, zodat de juiste interventies op de
juiste plek ingezet kunnen worden.

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 5 februari 2015
de secretaris,

F.W. van Ardenne

de voorzitter,

H.J.J. Lenferink
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