BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 11 juni 2015
Aanwezig:

I ten Hagen, T. Hoekstra, R.A. van Gelderen, H.J.J. Lenferink (voorzitter), C. den Ouden, G. Veninga, J. Wienen, F.W. van
Ardenne (secretaris). E. Kiers (projectleider Kracht15), M. Zwebe (bestuursadviseur)

Afwezig:

J. Wienen

Nr.

Agendapunt

Besluit

01

Opening en vaststelling agenda

Akkoord met voorstel

02

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 13 mei 2015
Voorstel: vaststellen besluitenlijst

Akkoord met voorstel

03

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

Akkoord met voorstel.
De bijlage bij brief 03b klopt niet. Deze brief wordt de volgende keer
aan de ingekomen stukken toegevoegd.

04

Terug- en vooruitblik overleggen
Voorstel: bespreken.

Er worden kort terugkoppelingen gegeven over de
portefeuillehoudersoverleggen.
Op 5 juni heeft er een themabijeenkomst plaatsgevonden met Arriva.
Dit was een erg inspirerende bijeenkomst.
Bij de rondvraag tijdens het PHO EZ sprak de gemeente Katwijk haar
onvrede uit over de lobbybrief, omdat hen geen input was worden
gevraagd.
Tijdens het PHO Bestuur en Middelen is er gesproken over het
overschot van het verkeersveiligheidsbudget. Er is besloten dit budget
toe te voegen aan de frictiekosten.
Er is op 9 juni een bijeenkomst geweest over de coöperatie in
oprichting. Dit is een constructief overleg geweest waarbij o.a. coaches
van de jeugd- en gezinsteams aanwezig waren.
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Nr.

Agendapunt

Besluit

05

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

Er is een collegeakkoord van de Gedeputeerden staten van NoordHolland. Gekozen is voor een integrale aanpak.
Het coalitieakkoord is nog niet geanalyseerd.
Afgesproken wordt een felicitatiebrief te sturen inclusief een presentje
en een analyse van het akkoord te maken.
Over een aantal speerpunten wordt afgesproken een gesprek te
organiseren.
ACTIE:
Felicitatiebrief sturen over de formering van GS inclusief een presentje.
Analyse van akkoord maken
Op een aantal speerpunten een gesprek organiseren

06

Stand van zaken #Kracht15 (vast agendapunt)

Geen opmerkingen

07

Verantwoording provinciale subsidie talentcoaching
Akkoord met voorstel
kwetsbare jongeren 2014
Beslispunten:
1. In te stemmen met het bijgevoegde verzoek tot
vaststelling van de subsidie Talentcoaching kwetsbare
jongeren 2014 aan provincie Zuid-Holland (bijlage 1);
2. Het vaststellingsverzoek te ondertekenen en in te
dienen bij Provincie Zuid-Holland.
3. onder voorbehoud van definitieve vaststelling
door Provincie Zuid-Holland, de subsidies
Talentcoaching kwetsbare jongeren 2014 aan de zes
instellingen voor jongerenwerk vast te stellen en
financieel af te wikkelen conform de in de
verantwoording genoemde bedragen.

2

Nr.

Agendapunt

Besluit

08

Concept Besluitenlijsten portefeuillehoudersoverleggen
mei
Besluitenlijsten vaststellen

Akkoord met voorstel

08 Concept Besluitenlijst PHO EZ 20 mei 2015
08a Concept Besluitenlijst PHO VV 22 mei 2015
08b Concept Besluitenlijst PHO BM 22 mei 2015
08c Concept Besluitenlijst PHO SoAg 20 mei 2015
08d Concept Besluitenlijst PHO Ruimte 20 mei 2015
09

Rondvraag en sluiting

Opnemen in verslag Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken bij
brief aan de provinciale fractievoorzitters over de coalitievorming.
Katwijk geeft aan graag gezien te hebben dat deze brief vooraf met de
colleges gedeeld zou moeten zijn.

De heer Ten Hagen geeft aan niet bij de vergadering van het Algemeen
Bestuur aanwezig te kunnen zijn.

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 25 juni 2015
de secretaris,

F.W. van Ardenne

de voorzitter,

H.J.J. Lenferink
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