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BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 9 juli 2015 

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

(secretaris), C.E.D. van Schayk (teamleider Stafbureau)  
 
Afwezig:  J. Wienen 
  
 

Nr. Agendapunt Besluit 

01  Opening en vaststelling agenda 
 

Het stuk Verantwoording transisitiebudget jeugd 2013-2014 wordt in 
een schriftelijke ronde voorgelegd. 
 
 

02 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 25 juni 2015 
Voorstel: vaststellen besluitenlijst 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
N.a.v.: De heer Lenferink vraagt een bestuursafspraak te maken met 
de provincie over een mogelijke gebiedsafspraak over energie. 
 
 

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

Het DB constateert dat de reacties van gemeenten op de begroting als 
ingekomen stuk op de agenda staan. De behandeling in het AB van de 
begroting was op 24 juni jl. Er zijn nog zienswijze binnengekomen op 
de dag van behandeling in het AB. De zienswijzen zijn beantwoord en 
staan op de website. 
 
Verder zijn er geen opmerkingen/mededelingen 
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04 Terug- en vooruitblik overleggen  
Voorstel: bespreken. 

De meeste overleggen waarbij de provincie aanschoof stonden in het 
teken van kennismaking met de nieuwe gedeputeerden. De eerste 
indruk was positief. Het wordt als kans gezien om onderwerpen die 
Holland Rijnland en de gezamenlijke gemeenten aangaan onder de 
aandacht te brengen. 
 
De heer Den Ouden vertelt dat in de Regiegroep Natuur en Landschap 
gesproken is over de beschikbare 40 miljoen voor bottom up 
projecten. De drie subregio’s, Leidse Ommelanden, Duin- en 
Bollenstreek en de Rijnstreek moeten goede afspraken maken over wie 
wat doet om er aanspraak op te maken. 
 

05 
 

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

Het DB wil dat de mogelijkheid onderzocht wordt de spoorverdubbeling 
Leiden- Alphen aan den Rijn te positioneren in het licht van het gehele 
systeem, dus niet enkel als 1 lijn. Het oplossen van een knelpunt op 
één lijn kan een positief resultaat opleveren voor het gehele systeem 
en dat geeft de spoorwegverdubbeling een zeker robuustheid en een 
grotere urgentie. Mogelijk dat de metropoolregio’s daar hetzelfde over 
denken. 
Vanwege die systeembenadering krijgt de spoorwegverdubbeling ook 
een regionaal belang, dat verankerd kan worden in de inhoudelijke 
agenda, mits dat onderschreven wordt door de gemeenten.  
 

06 Stand van zaken #Kracht15 (vast agendapunt) (vast 
agendapunt) 

Terugkoppeling collegeconferentie  

De heer Ten Hagen geeft aan dat hij verwacht dat bij het mogelijk 
aangaan van een DVO voor huisvesting en hosting met de 
Omgevingsdienst, het AB van de Omgevingsdienst daar ideeën over 
heeft. 
De gesprekken over een combinatie in de hosting en huisvesting 
tussen de Omgevingsdienst en SP71 zijn gestart, maar de oplossing 
lijkt moeizaam tot stand te komen. Het splitsen van de bedrijfsvoering 
bij twee hostende partijen kan problemen gaan geven. Afgesproken 
wordt dat eventueel bestuurlijk contact gelegd wordt met beide 
partijen. 
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07 Kwartaalrapportage  jeugdhulp Q1 2015 
Kennis te nemen van de kwartaalrapportage jeugdhulp 
Q1 2015. 
 
 
 
 

 

Voor kennisgeving aangenomen 
 
De jeugdhulp blijft tot nu toe binnen budget. In de rapportage over het 
tweede kwartaal krijgt, ook de context een plaats, naast de 
cijfermatige onderbouwing. 
 
De rapportages komen in de toekomst sneller, doordat er meer routine 
gaat ontstaan. 

08 Eindverslag en eindafrekening 3D project  
Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van het eindverslag 3D project 
Holland Rijnland 
2. In te stemmen met de eindafrekening van het 3D 
project, waarbij de nog te ontvangen inkomsten worden 
geïnd en de overgebleven uitgaven worden teruggegeven 
aan de gemeenten en de individuele gemeenten te 
vragen in te stemmen met deze eindafrekening 
3. De individuele colleges voor te stellen om in te 
stemmen met individuele eindafrekening per gemeente. 

Akkoord met voorstel 
 
Het DB verzoekt een volgende rapportege iets minder alleen de 
hoofdlijen weer te geven en wat meer de diepte in te gaan. 
 
 
 
 
 
 
 

09 Mandatering van dhr. I. ten Hagen t.b.v. 
subsidieaanvragen Brede Doel Uitkering (BDU) 2016  

Beslispunten:  
1. Dhr. I. ten Hagen, portefeuillehouder Verkeer, te 

mandateren de subsidieaanvraag in het kader van de 
Brede Doeluitkering 2016 te accorderen 
vooruitlopend op bespreking in het 
portefeuillehoudersoverleg Verkeer en het Dagelijks 
Bestuur; 

2. De subsidieaanvraag met de projectenlijsten tijdig, 
voor het verstrijken van de uiterste door de provincie 
gestelde datum, in te dienen bij het college van 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Waarbij het 
voorbehoud van bestuurlijke vaststelling wordt 
gemaakt.  

Akkoord met voorstel 
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10 
 

Bijdrage Holland Space Cluster 
 Beslispunten: 

1. Kennis te nemen van het Jaarplan Holland Space 
Cluster  
2. Kennis te nemen van de regionale bijdrage en inzet 
voor het Holland Space Cluster, conform begroting 
Holland Rijnland 2015 

Akkoord met voorstel 

11 Actualisering planlijst woningbouwlocaties 
Beslispunt: 
De planlijst voor woningbouwlocaties voor instemming 
aan te bieden aan Gedeputeerde Staten van de provincie 
Zuid-Holland met bijgaande brief. 

Akkoord met voorstel met dien verstande dat de laatste zin uit de brief 
verwijderd wordt. 
 
Het DB stelt vast dat de planlijst niet bij de stukken zit. Nut en 
noodzaak van het doorlopen van de ladder van duurzame 
verstedelijking wordt besproken. Het betreft een wettelijke verplichting 
die voorschrijft dat alle tredes gemotivieerd moeten worden. Daarnaast 
constateert het DB dat de laatste behoefteraming van 2013 is en de 
indruk bestaat dat die niet meer actueel is en dat de feitelijke 
woningbehoefte groter is dan dat de provincie hanteert. Het is goed 
daar een zin aan te wijden in de brief. 
 
Mandaat aan de portefeuillehouder om de brief aan te passen 
 

12 Beantwoording brieven Huisvestingsverordening   
Beslispunten: 
In te stemmen met de antwoordbrieven aan de Federatie 
van Huurdersorganisaties en de Stichting Regionaal 
Huurdersoverleg. 

Akkoord met voorstel 
 
 
 
 

13 Rondvraag en sluiting   

 
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 3 september 2015 

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

 


