(CONCEPT) BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 17-09-2015
Aanwezig:
Afwezig:
Nr.

H.J.J. Lenferink (Voorzitter), T. Hoekstra, C. den Ouden, I. ten Hagen, G. Veninga, R.A. van Gelderen, F.W. van Ardenne
(secretaris), J. de Haan (Stafbureau)
J. Wienen

Agendapunt

Besluit

01

Opening en vaststelling agenda

Punt over hosting komt erbij
Verder agenda akkoord

02

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 03-09-2015
Voorstel: vaststellen besluitenlijst

Akkoord, met dien verstande dat:
Bij 5: “Hillegomse weg" moet zijn “Hillegomse variant”. Het wordt een
provinciale weg.

03

Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen
uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen
Voorstel: ter kennisname

Geen opmerkingen/mededelingen

04

Terug- en vooruitblik overleggen
Voorstel: bespreken.

De secretaris blikt vooruit op het regiocongres en de regiomiddag. Er
zijn veel aanmeldingen voor het congres. De voorbereidingen lopen
goed. De vorm is mogelijk knelpunt voor sommige portefeuillehouders,
ook DB-leden met overlappende portefeuilles. We hopen in zo’n situatie
op collegiale vertegenwoordiging door anderen.

05

Stand van zaken RIF-projecten RijnlandRoute / HOV-net Er is nog niets bekend over het aankomende geplande
Zuid-Holland Noord/ Programma Ontsluiting Greenport
Duinpolderoverleg.
Duin- en Bollenstreek
(vast agendapunt)

06
07

Stand van zaken #Kracht15 (vast agendapunt)
Mandatering collegebevoegdheden
Noordwijkerhoutinzake woonruimteverdeling

Geen punten
Akkoord

Voorstel:
De door het college van Noordwijkerhout verleende mandaten
ingevolge artikel 10:4 Algemene wet bestuursrecht te
aanvaarden.
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Nr.
08

Agendapunt

Besluit

Tussentijdse Rapportage 2015
Voorstel: Tussentijdse rapportage 2015 met begrotingswijziging ter vaststelling voorleggen aan het AB, na advies van
het PHO Bestuur en Middelen. Daarbij een keuze maken uit de
bijgevoegde concepten 1, 2 of 3

09

Normenkader 2015

Akkoord, waarbij gekozen wordt voor optie 3, met inachtneming dat de
rapportage en voorstel duidelijker worden qua inhoud en presentatie.
Aandachtspunt is dat er een tekort blijft, mede door de kosten van de
reorganisatie. Het streven is om dit in de resterende maanden van dit
jaar op te lossen binnen de begroting. De rekening van de personele
gevolgen van de reorganisatie komt per 2016 ten laste van de
gemeenten. Door personele inhuur, afkoop etc. kunnen ze het
oplossen. Dit sluit ook aan op de brief van vorig jaar.
Verder kiest het DB ervoor om de pot voor frictiekosten zuiver te
gebruiken voor personeel dat door de reorganisatie boventallig werd.
Akkoord

Voorstel: Normenkader 2015 ter vaststelling voorleggen aan
het AB, na advies van het PHO Bestuur en Middelen.
10

Budget Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap
Jeugdzorg

Akkoord

Voorstel: Bijgevoegde adviesnota ter besluitvorming
voorleggen aan het AB
11

Rondvraag en sluiting

Dhr Hoekstra gaat een meeting organiseren over Unmanned Valley en er
zal verkend worden welke rol Holland Rijnland hierin in gaat nemen.

de secretaris,

F.W. van Ardenne

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 07-10-2015
de voorzitter,

H.J.J. Lenferink
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