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BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 16 april 2015  

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

Nr. Agendapunt Besluit 

01  Opening en vaststelling agenda 
 

Vastgesteld 

02 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 2 april 2015 
Voorstel: vaststellen besluitenlijst 

Vastgesteld 

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

De heer Den Ouden geeft de stand van zaken van het 
fietsknooppuntennetwerk weer. 
 

04 Terug- en vooruitblik overleggen  
Voorstel: bespreken. 

De heer Wienen meldt over de cultuurhistorische atlas dat dit geen 
publiekrechtelijke status heeft en spreekt uit dat de verwachting is dat 
er wel aan gerefereerd zal worden als argument om de 
cultuurhistorische waarde van zaken aan te geven. 

05 
 
 
 

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

De heer Ten Hagen geeft een update over de Noordelijke Ontsluiting 
Greenport. Hij meldt dat de gedeputeerde zich op dit moment 
terughoudend opstelt te handelen in dit dossier om haar opvolger 
straks de ruimte te kunnen geven. 
De voortgang in de bestuurlijke afstemming over het HOV-net, het 
traject Leiden en Alphen wordt besproken. Het DB deelt dat het van 
belang is te voorkomen dat de lange termijn doelstellingen van de 
regio die uit beeld verdwijnen doordat dat de scope van het project nu 
verandert doordat op korte termijn een oplossing gevonden lijkt te zijn 
voor de spoorwegverdubbeling.  
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06 Stand van zaken #Kracht15 (vast agendapunt) Mevrouw Veninga meldt dat naar aanleiding van de verplaatsing van 
de DB-vergadering van 30 april naar de 28e en de agenda voor die 
vergadering onvrede is ontstaan bij de regiocontactambtenaren. Deze 
krijgen in het kader van de informatievoorziening de DB-stukken 
toegezonden. Ze constateert dat er met die stukken verschillend 
omgegaan wordt en dat de regiocoördinatoren een andere invulling 
geven aan hun rol binnen de gemeentehuizen. De afstemming tussen 
regiocoördinatoren en Holland Rijnland is wellicht voor verbetering 
vatbaar. In een email is aangeboden door de secretaris om de 
regiocoördinatoren regelmatig bij te praten. Vanmiddag bespreekt de 
secretaris in de secretarissenkring de gewenste afstemming en 
aanvliegroute. 
 
Vorige week is intern een onderhandelingsakkoord bereikt over het 
Sociaal Plan. De FNV heeft inmiddels laten weten niet met dit resultaat 
te kunnen instemmen. Er vindt  nog een gesprek over plaats met de 
bondsbestuurder. Het is nog niet duidelijk of dit gesprek zal leiden tot 
ondertekening van het Sociaal Plan.  
 
Aan de gemeenten is toegezegd om na een schriftelijk ronde op 9 april 
de jaarrekening met accountantsverklaring toe te sturen. De 
accountant heeft echter laten weten dat hij de verklaring nog niet kan 
afgeven omdat de review nog niet is afgerond. Hij geeft ook aan dat hij 
verwacht dat hij de verklaring wel kan toesturen, maar met twee 
weken vertraging. De jaarrekening wordt zo spoedig mogelijk 
verzonden en de accountantsverklaring wordt nagezonden. 
 
De inhoudelijke agenda komt 28 april in het DB. Deze wordt gekoppeld 
aan de begroting. Er komt ook een kansenkaart. Die ziet meer op de 
toekomstige agenda. In het najaar tijdens een conferentie kan hier 
verder over gesproken worden.  
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06 a Toetsingscriteria hosting en huisvesting Holland Rijnland  
Kennisnemen van: 
In onderstaande informatienota wordt het Dagelijks 
Bestuur geïnformeerd over de toetsingscriteria die gelden 
bij het beoordelen van de uitgebrachte proposities om 
Holland Rijnland te huisvesten en te hosten. 

Mevrouw Veninga schetst het proces en geeft aan dat er een extra PHO 
nodig is om de hosting op te kunnen lijnen voor het AB van 24 juni a.s. 
Het extra portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen is op 4 juni 
gepland.  
 
Het DB stelt de toetsingscriteria vast, met dien verstande dat punt 8 
wordt toegevoegd aan punt 1. 
De overname van personeel en de invulling van goed werkgeverschap 
is een voorwaarde. De volgorde van de criteria geeft tevens de 
prioriteit aan. Aan punt 3 wordt toegevoegd de mogelijkheid tot 
parkeren. De term centraal gelegen in punt 4 ziet op de gemiddelde 
reistijd.   

07 07       Uitkomsten traject fase 1 pre-mobiliteit 
samenwerking met de P&O Services Groep 

Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van de inventarisatie en de 
aanbevelingen van de recent uitgevoerde “van werk naar 
werk onderzoeken” zoals opgenomen in het MEMO MT 
Holland Rijnland d.d. 10 maart 2015;  
2. Kennis te nemen van het voornemen om als uitkomst 
van de fase 1 pré- mobiliteit middelen vanuit het 
opleidingsbudget in te zetten voor het invullen van 
collectieve activiteiten inzake; 
- Sollicitatietraining 
- Training persoonlijke effectiviteit 
- Training LinkedIn voor gevorderden en evenals 
individuele (loopbaan) coaching wensen, deze laatste na 
weging in het MT 

Akkoord met voorstel 
 
 

08 REO-advies: Vestiging van een tuincentrum in 
Roelofsarendsveen  

Beslispunten: 
            Op voorwaarde van een positief advies van het 
             portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken positief  
             te adviseren over de vestiging van tuincentrum in   
              Roelofarendsveen 

Akkoord met voorstel 
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09 
 

PHO advies evaluatie Regionaal Groenprogramma 
Onder voorbehoud van een positief advies van het PHO 
Ruimte op 20 mei 2015, in te stemmen met het plan van 
aanpak Tussenevaluatie Regionaal Groenprogramma  

Akkoord met voorstel 

10 Lokale Ontwikkelingsstrategie Holland Rijnland 2015-
2022  

Beslispunten: 
1. Bijgaand PHO advies voor advisering van gemeenten 
en regio aan het PHO Ruimte en EZ aan te bieden. 

Akkoord met voorstel 

11 Regionale Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015 
 Beslispunten: 

1. Het Algemeen Bestuur (AB) te verzoeken bijgaande  
 Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015 vast te 
stellen na advies van het portefeuillehoudersoverleg 
Ruimte; 

2. De portefeuillehouder te mandateren de 
concept Huisvestingsverordening bij  te stellen naar 
aanleiding van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte 
en een laatste juridische controle. 

Akkoord met voorstel 
 
In de regeling is opgenomen dat voor bijzondere doelgroepen de 
instellingen twee jaar begeleiding regelen. Door decentralisatie is 
begeleiding niet meer vanzelfsprekend en ligt bovendien op het terrein 
van de gemeenten, die daar op eigen wijze invulling wensen te geven. 
De termijn van twee jaar kan losgelaten worden, mits de begeleiding 
goed geregeld wordt. 
 
Mandaat aan portefeuillehouders Ruimte en Sociaal om in de regeling 
op te laten nemen dat de instelling begeleiding regelt met de 
gemeente en dat de gemeente de vorm en duur van de begeleiding 
flexibel kan invullen. 
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12 Agenda Portefeuillehoudersoverleggen 
        Vaststellen 

De agenda’s worden vastgesteld, met dien verstande dat : 
 

1. De inhoudelijke agenda en kansenkaart alleen in het 
portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen besproken 
wordt. 

2. Aan de agenda van Ruimte het agendapunt huisvesting 
arbeidsmigranten toegevoegd wordt waarbij ook de registratie 
van migranten aandacht krijgt.  

 
De besloten vergadering van het PHO sociale agenda op 22 april wordt 
toegelicht. 
 
De heer Den Ouden deelt mede dat hij niet bij het PHO Ruimte kan zijn 
en de heer Hoekstra zal ook de agendapunten over Natuur en 
Landschap voor te zitten. 

13 Geactualiseerde projectbladen Uitvoeringsprogramma 
Regionaal Verkeer en VervoerPlan met bijlagen 
         Beslispunten: 

Behoudens advies van het portefeuillehoudersoverleg 
Verkeer en Vervoer (22 mei 2015) te besluiten bijgaande 
geactualiseerde projectenbladen behorende bij het 
Uitvoeringsprogramma Regionaal Verkeer en Vervoer 
Plan 2011-2015, het Uitvoeringsprogramma OV-visie, het 
Uitvoeringsprogramma Fiets evenals de actualisatie van 
het Programma Ontsluiting Greenport Duin- en 
Bollenstreek (POG) vast te stellen; 

Akkoord met voorstel 

14 Rondvraag en sluiting  De heer Van Ardenne geeft aan dat het bestuur van Drechtsteden 
heeft verzocht om een gesprek met het DB. Het DB staat daar positief 
tegenover. Er wordt gezocht naar een datum 

 
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 28 april 2015 

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

 


